Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Educação e Humanidades
Faculdade de Educação

Ricardo Paiva

Concepção de trabalho em disputa no contexto da educação
profissional integrada ao ensino médio nos Institutos Federais

Rio de Janeiro
2017

Ricardo Paiva

Concepção de trabalho em disputa no contexto da educação profissional
integrada ao ensino médio nos Institutos Federais

Tese de doutorado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas e Formação Humana da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
como requisito para obtenção do título de
Doutor em Políticas Públicas e Formação
Humana.

Orientador: Prof. Dr. Gaudêncio Frigotto

Rio de Janeiro
2017

CATALOGAÇÃO NA FONTE
UERJ / REDE SIRIUS / BIBLIOTECA CEH/A

P149

Paiva, Ricardo.
Concepção de trabalho em disputa no contexto da educação
profissional integrada ao ensino médio nos Institutos Federais / Ricardo
Paiva. – 2017.
199 f.

Orientador: Gaudêncio Frigotto.
Tese (Doutorado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Faculdade de Educação
1. Educação – Teses. 2. Políticas Públicas – Teses. 3. Trabalho –
Teses. I. Frigotto, Gaudêncio. II. Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Faculdade de Educação. III. Título.
es

CDU 37

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou
parcial desta tese, desde que citada a fonte.
___________________________________
Assinatura

_______________
Data

Ricardo Paiva

Concepção de trabalho em disputa no contexto da educação profissional
integrada ao ensino médio nos Institutos Federais

Tese apresentada, como requisito parcial
para obtenção do título de Doutor, ao
Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas e Formação Humana, da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Aprovada em 23 de junho de 2017

Banca Examinadora:
___________________________________
Prof. Dr. Gaudêncio Frigotto (Orientador)
Faculdade de Educação – UERJ – PPFH
___________________________________
Prof.ª Dr.ª Eveline Bertino Algebaile
Faculdade de Educação – UERJ – PPFH
___________________________________
Prof.ª Dr.ª Marise Nogueira Ramos
Faculdade de Educação – UERJ – PPFH
___________________________________
Prof.ª Dr.ª Zuleide Simas da Silveira
Universidade Federal Fluminense – UFF
___________________________________
Prof. Dr. Manoel José Porto Junior
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

Rio de Janeiro
2017

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a minha esposa, Orliene, companheira dedicada, em
todos os momentos, aos meus filhos, Arthur, Daniel, Isabel e Maria Júlia, pela
compreensão da ausência; a meu pai, exemplo de vida profissional e estudantil; a
minha mãe (in memoriam), pelas incansáveis correções; a minhas irmãs e
sobrinhas, pelas palavras de motivação.

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador Gaudêncio Frigotto, sempre disponível e, a todo o
momento, com palavras incentivadoras.
À professora Marise Ramos, que, muitas vezes, me acolheu para orientações
complementares.
Aos membros da banca, por terem aceitado mais esta missão: os professores
Eveline Bertino Algebaile, Marise Nogueira Ramos, Zuleide Simas da Silveira,
Manoel José Porto Junior, Rafael Bastos Costa de Oliveira e Priscila de Souza
Chisté Leite.
Aos colegas do Ifes - Campus Vitória, pelo apoio.
Às instituições que abriram suas portas e permitiram a realização da
pesquisa: IFSC - Campus Florianópolis; IFF - Campus Campos dos Goytacazes,
IFRN - Campus Natal; e IFPA - Campus Belém.

Falar da realidade, pensar a realidade, é, pois, falar e pensar algo que está
sempre e já em desenvolvimento. Agir na realidade supõe sempre e já que ela é
algo em transformação.
José Barata-Moura

RESUMO

Paiva, Ricardo. Concepção de trabalho em disputa no contexto da educação
profissional integrada ao ensino médio nos Institutos Federais. 2017. 195 f. Tese
(Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
O objetivo desta tese consiste em analisar, a partir de uma abordagem crítica,
a concepção de trabalho no contexto da educação profissional técnica de nível
médio integrada ao ensino médio, como perspectiva de travessia para a educação
politécnica e formação integrada e integral nos Institutos Federais. Para tanto,
consideramos o trabalho como atividade ontocriativa, estruturante do ser social; por
isso, ele não se restringe à atividade laborativa ou emprego, mas a toda produção
social da vida humana. Recorreu-se à categoria trabalho em sua historicidade, nas
relações sociais, enfatizando os mecanismos de poder implicado nessas relações, o
tratamento dispensado nesse processo e o trabalhador no contexto de produção
capitalista. No que concerne à educação profissional técnica de nível médio
integrada ao ensino médio, ressaltamos o debate sobre as influências do mundo
produtivo, ou seja, uma disputa de classe, principalmente quando se remete ao
terreno das instituições públicas, como a RFEPT. Referiu-se ao trabalho como valor
de troca, isto é, mercadoria, e ao conhecimento necessário à formação da classe
trabalhadora para que esta se posicione em torno dessa disputa. Para esta
travessia, pensou-se na educação politécnica e formação omnilateral do ser
humano, tendo o trabalho como princípio educativo. Foram aplicados os seguintes
instrumentos de pesquisa: questionário, entrevista, grupo focal e análise
documental. Para a análise dos dados obtidos na realidade objetiva, com base nas
categorias do método do materialismo histórico dialético - totalidade, historicidade,
contradição e mediação - utilizou-se a técnica de análise do conteúdo. Fizeram parte
da pesquisa quatro campi históricos dos IFs, um de cada região do país: IFRN,
IFSC, IFPA e IFF. Não foi possível realizar a pesquisa no IFG por motivo de greve
dos servidores e ocupação pelos alunos na época da pesquisa de campo. Também
realizamos entrevistas com quatro diretores de ensino e 40 professores nos grupos
focais. Como resultados obtidos a respeito da concepção de trabalho, as orientações
se voltam para o mercado de trabalho e pouco se fala no sentido de ética, política,
emancipação ou sociocoletividade; as referências apoiam-se na experiência
profissional própria, de ex-alunos e de profissionais externos à instituição.
Relativamente à mudança do atual modelo de educação para a educação
politécnica, é notória a falta de conhecimento dos professores para opinar sobre o
assunto, incluindo profissionais sem formação inicial e continuada. Quanto à
perspectiva de cursos técnicos, integral e integrado, houve dificuldade em sua
execução, além das mencionadas para a educação politécnica, tais como: saberes e
estruturas compartimentadas/fragmentadas; falta de integração dos sujeitos;
educação politécnica; formação integral e integrada.
Palavras-chave: Trabalho. Curso técnico integrado. Educação politécnica. Formação
omnilateral.

ABSTRACT

Paiva, Ricardo. Conception of work in dispute in the context of Professional
Education integrated with High School in Federal Institutes. 2017. 195p. Thesis
(Doctorate in Public Politics and Human Formation) – College of Education, Rio de
Janeiro State University, Rio de Janeiro, 2017.
This thesis aims at analysing, from a critical approach, the conception of work
in the context of technical professional education integrated with High School as a
perspective of crossing to a polytechnic education and to an integrated and integral
formation in Federal Institutes. Therefore, we considered working as an ontocreative
activity, structuring of the social being; thus, working is not restricted to labour activity
or a job, but it covers all social production of human life. We appealed to work as a
category in its historicity and social relations, highlighting the implied power
mechanisms, the treatment given throughout this process and the worker in the
context of capitalist production. Concerning technical-professional education
integrated with High School, we emphasize the debate on the influences of the
productive world, in other words, a class dispute, mainly when it comes to the field of
public institutions, such as the Federal Network of Professional and Technological
Education. We referred to work as an exchange value, or a commodity, as well as to
the knowledge needed for the working class education, so that it can position itself
around this dispute. In order to achieve this crossing, we thought of a polytechnic
education and a human omnilateral formation, having work as an educational
principle. The research instruments applied were: questionnaire; interviews; focal
groups; document investigation. For the analysis of the data obtained from the
objective reality, based on the categories of the historical dialectical materialism
method – totality, historicity, contradiction and mediation – we used the content
analysis technique. Four historical campi participated in this research, each one from
a different region of Brazil: Rio Grande do Norte Federal Institute (IFRN), Santa
Catarina Federal Institute (IFSC), Pará Federal Institute (IFPA) and Fluminense
Federal Institute (IFF). We were not able to do the research at the Goiás Federal
Institute (IFG), due to a civil servants’ strike and the students’ school occupation
during the fieldwork research. We also did interviews with four Directors of Education
and forty teachers at the focal groups. The results concerning the conception of work
point to the job market, and very little was mentioned about ethics, politics,
emancipation or social collectivity; our references were supported by the researcher’s
and ex-students’ own professional experiences, as well as professionals external to
the institution. When we referred to the changing of the current education model to
the polytechnic model, we noticed the teachers’ lack of knowledge on the matter,
including professionals without initial and continued formation. In relation to the
perspective for integrated and integral technical courses, it was shown difficulty for
their execution, beyond the difficulties already mentioned for the implementation of a
polytechnic model of education, such as: fragmented/compartmentalized structures;
subjects’ lack of integration; polytechnic education; integrated and integral formation.
Key words: Work. Integrated Technical Course. Polytechnic Education. Omnilateral
formation.
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INTRODUÇÃO

[...] não é o desafio que define quem somos nem o que somos
capazes de ser, mas como enfrentamos esse desafio:
podemos incendiar as ruínas ou construir, por meio delas,
passo a passo, um caminho que nos leve à liberdade.
Richard Bach

Antes de qualquer outro objetivo, esta pesquisa se propõe a ser mais um
suporte, teórico e metodológico, para suscitar debates no interior das instituições de
educação profissional, em especial nas instituições da Rede Federal. O foco central
desta tese é a análise da concepção de trabalho em disputa dentro da política de
educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio, tendo como
eixos condutores a ciência, o trabalho e a cultura na busca de evidenciar os limites,
as possibilidades e as tensões como caminho de travessia para a educação
politécnica e a formação omnilateral do ser humano nos Institutos Federais. Por
certo, a escolha desta temática nasce da inquietação proporcionada pelos vínculos
acadêmicos e, sobretudo, da trajetória profissional.
O desafio que se vislumbra nesta tese permeia a compreensão de como
velhas concepções e resistências convivem com a possibilidade de mudanças na
política de educação profissional integrada ao ensino médio, mediante a categoria
trabalho, da ciência e da cultura como base para transcender à própria trajetória
histórica das instituições que formam a atual Rede Federal de Educação Profissional
e Tecnológica. A História sinaliza que, até o momento, essas instituições primam em
atender às demandas do mercado de trabalho. Por esta razão, as mudanças
supracitadas dizem respeito a formar cidadãos capazes de atuar no mundo
produtivo, tendo o trabalho como princípio educativo para a transformação, a
emancipação e a coletivização da sociedade.
O ponto inicial que motivou esta tese partiu da realização de uma pesquisa
anterior, além da trajetória profissional, quando se identificou um problema no
comportamento de trabalhadores em uma empresa siderúrgica localizada na região
da Grande Vitória-ES.
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O problema detectado consiste no fato de que as organizações produtivas
investem – dinheiro – em capacitação dos trabalhadores, porém os conhecimentos
adquiridos têm que ser revertidos em lucro para a empresa, seja mediante o
aumento da produtividade, a melhoria da qualidade do produto ou a criação de
novos produtos. Durante a pesquisa, observou-se que os trabalhadores, após a
aquisição de novos conhecimentos, ao voltarem aos postos de trabalho e porem
esses conhecimentos em prática, ficam acometidos de uma espécie de desconforto
mental, uma turbulência mental ou incômodo, mesmo que o ambiente físico seja
totalmente apropriado aos padrões de ergonomia, causado pela pressão imposta
pela organização produtiva; ou seja, cumpre-se a característica básica do modo de
produção capitalista: explorar ao máximo todo potencial do trabalhador de maneira
alienadora.
Para buscar respostas para esse problema, primeiramente se realizou um
estudo isolado de leituras com base em Christophe Dejours, Selma Lancman, Edith
Seligmann-Silva, Ana Magnólia Mendes, entre outros, até chegar à conclusão de
que não seria possível prosseguir nessa tarefa, por se tratar da relação entre
trabalho e saúde mental, desviando-se do foco do pesquisador nos âmbitos de
formação acadêmica e experiência profissional. Desse modo, buscou-se reverter
esse cenário para estudos dentro da política de educação profissional que, durante
anos, faz parte do cotidiano profissional do pesquisador. Nessa perspectiva, chegase ao campo de estudo “trabalho e educação”.
Considerando a história vivida, a preocupação passa a focar na concepção de
trabalho no contexto político da educação profissional integrada ao ensino médio,
em virtude da crença de que tal categoria é central na vida de qualquer cidadão,
independentemente do momento histórico em que vive. A importância de tal
temática acentuou-se pelo fato de o pesquisador trabalhar em um Instituto Federal
de Educação Profissional e Tecnológica há quase 33 anos, uma instituição
conhecida por formar trabalhadores dentro da sua história que reporta a 1909.
Assim, a motivação para esta tese dá-se a partir da preocupação com a
concepção de trabalho, a qual ganha significado após pesquisa realizada via Internet
nos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) e nos Planejamentos
Estratégicos dos Institutos Federais, mais especificamente no que se refere às
missões institucionais definidas (Anexo A – Missões Institucionais de alguns
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Institutos Federais), que destacam a preparação ou a qualificação para o trabalho ou
terminologia similar.
Neste percurso, e com novos conhecimentos adquiridos em cursos e
seminários realizados no doutoramento, a questão crucial a se desvendar passa a
ser: qual é a concepção de trabalho em disputa que permeia professores e diretores
de ensino nos Institutos Federais? Esse questionamento parece mais do que
pertinente desde o inventário construído ao longo desses anos de trajetória
profissional e acadêmica do pesquisador, e devido à assunção de que o trabalho,
atividade específica do ser humano, não pode ser simplesmente reduzido a
emprego, ocupação ou tarefa.
Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada em cinco campi de Institutos
Federais e a escolha por diretores de ensino e professores é devida ao fato de
esses sujeitos estarem mais próximos dos alunos.
Com base nesse delineamento inicial, destaca-se, mais uma vez, a
preocupação com a concepção de trabalho, por considerá-la categoria central e
imprescindível no que se refere à formação do homem e da sua existência na
qualidade de ser social, categoria determinante na distinção da sociedade humana.
Mais: “o trabalho é fonte de toda riqueza [...]. O trabalho, porém, é muitíssimo mais
do que isso. É condição básica fundamental de toda vida humana. E em tal grau
que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem”
(ENGELS, 2013, p. 14).
O leitor ainda pode estar se perguntando: por que colocar tanta importância
em estudar a concepção de trabalho como categoria de análise e colocá-lo em lugar
tão privilegiado? A resposta a essa inquietação encontra-se em Lukács (2013):
[...] somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro caráter
de transição; ele é, essencialmente, uma inter-relação entre homem
(sociedade) e natureza, tanto inorgânica (ferramenta, matéria-prima, objeto
do trabalho, etc.) como orgânica, inter-relação que pode figurar em pontos
determinados da cadeia a que nos referimos, mas antes de tudo assinala a
transição, no homem que trabalha, do ser meramente biológico ao ser
social. [...]. No trabalho estão contidas in nuce todas as determinações que
[...] constituem a essência do novo ser social (LUKÁCS, 2013, p. 44).

E ainda para Lukács (2013, p. 93), o trabalho é modelo de toda práxis social,
ele é “a forma fundamental e, por isso, mais simples e clara daqueles complexos
cujo enlace dinâmico forma a peculiaridade da práxis social”.
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Por esse prisma, a concepção de trabalho humano não pode ser conhecida
somente por suas formas históricas, que têm existido sob os modos de produção
escravocrata, servil e, atualmente, sob o modo de produção capitalista “mascarado”,
com o nome de acumulação flexível, no interior dos IFs. Pelo contrário, como é
apresentado nesta tese, o trabalho assume posição significativa por determinar o
modo de existência do homem, com capacidade de criar e recriar sua vida, de forma
que não seja reduzido a um objeto mercantil, popularmente conhecido como
‘recursos humanos’ ou ‘mão de obra’; ao contrário, ele é percebido como um ser
criativo, com disposição e capacidade para lutar pela superação da exploração, da
expropriação e da mais-valia, impostas nas relações sociais pelo sistema capitalista.
Outro ponto que nos leva a pesquisar a concepção de trabalho consiste no
fato de que este debate não acontece de forma sistematizada nem frequente nas
instituições de educação profissional. Trata-se de omissão, intencional ou não, por
manobra do sistema dominante. Outra questão a se considerar é a cultura
institucional enraizada no atendimento às normas exaradas pelo mercado de
trabalho; por esta razão, a construção do sujeito trabalhador crítico e consciente do
seu papel na sociedade fica relegada a outros planos menores.
Para a realização da pesquisa, o primeiro caminho foi rumo à apropriação do
conceito de trabalho, dentro da perspectiva crítica e suas formas históricas, ou seja,
o trabalho como atividade vital produtora e reprodutora da vida humana e as
relações sociais marcadas por disputas de classe implicadas nessa categoria. Com
essas características, o trabalho torna-se – nesse modelo de relação social, e mais
precisamente no interior do modo de produção capitalista – fonte de exploração de
uma classe sobre a outra, gerando uma relação conturbada e limitada. Não se pode
deixar de registrar que, à vista disso, o trabalho não passa de emprego levando
consequências à alienação do trabalhador.
Para manter-se coerente com o objeto de estudo, o outro suporte teórico girou
em torno da política de educação profissional e a formação da classe trabalhadora,
permeado pela influência do mundo produtivo no interior das instituições de ensino
profissional promotoras dessa modalidade de educação. Foi observado o
conhecimento necessário à consciência de classe, para que a classe trabalhadora
enfrente a classe dominante; contudo, para tanto, chega-se à conclusão de que uma
das propostas viáveis e possíveis para se proporcionar esse conhecimento passa
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pela adesão à educação politécnica como modelo pedagógico fundamental, tendo
como eixos condutores o trabalho, a ciência e a cultura.
Não se pode abrir mão de pensar a formação do trabalhador pela perspectiva
da omnilateralidade, e não como requer o sistema capitalista: a formação do
trabalhador unilateral, entendido aqui como a formação para o trabalho manual
dotado de polivalência. Vale ressaltar que, na década de 1990, Saviani dizia que as
antigas Escolas Técnicas Federais carregavam os germens da educação
profissional sob o aspecto da politecnia.
As observações feitas, primeiramente em nível da aparência, sobre a
concepção de trabalho e o conhecimento teórico necessário à travessia para a
educação politécnica e para a formação omnilateral do ser humano antes da
realização da pesquisa de campo levaram ao entendimento de que as práticas
nessas instituições não caminham a favor da classe trabalhadora nos processos de
ensino desenvolvidos historicamente a partir da educação profissional dos IFs,
mesmo passando por diversas transformações ao longo dos anos. Parte dessa
constatação confirmou-se na pesquisa realizada por Coutinho (2011).
Porém, atualmente se vê, com mais elementos, a necessidade de instituir um
programa de formação continuada para atingir os sujeitos formadores que atuam na
educação profissional média, de modo que estes tenham em mente a concepção
fundamental de trabalho em prol da classe trabalhadora por meio da educação
politécnica, alicerce para a formação omnilateral e integral dos alunos.
Depois de ter-se apropriado dos principais fundamentos teóricos, partiu-se
para a organização da pesquisa de campo. A primeira tarefa foi conseguir o
consentimento do Comitê de Ética em Pesquisa para a realização da mesma em
cinco campi de IFs, sendo um em cada região do Brasil. Após a aprovação e com
base nas categorias teóricas apreendidas, procedeu-se à elaboração dos
instrumentos de pesquisa: questionário para a caracterização dos sujeitos, roteiro
semiestruturado para a entrevista com diretor de ensino e guia para a realização dos
grupos focais com professores que atuam na educação profissional integrada ao
ensino médio.
Outro ponto importante na pesquisa de campo foi a organização logística para
as viagens aos campi a serem pesquisados, pois se tratavam de instituições em
regiões diferentes. No cronograma de ações para a realização da pesquisa de
campo, de outubro a dezembro de 2017, aconteceram movimentos de greve e
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ocupações nos IFs motivados pelas ações do governo federal - não eleito pelo povo
brasileiro, portanto ilegítimo -, a saber: a contrarreforma do ensino médio e a reforma
trabalhista e previdenciária. Como consequência desses movimentos, não foi
possível realizar a pesquisa no Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia, que se
encontrava ocupado e com servidores em greve.
Estabelecidas previamente as categorias teóricas, estruturadas as categorias
operacionais e munido de todo o material do campo empírico – transcrições das
entrevistas e dos grupos focais e posse dos documentos, Projetos Pedagógicos
Institucionais –, partiu-se para categorizar os dados coletados, ou seja, identificar as
categorias empíricas. Desse modo, a pesquisa ficou estruturada nos seguintes
elementos principais de análise: categorias teóricas, elaboradas antes da pesquisa
de campo e suporte para ela; categorias operacionais, que orientaram a elaboração
dos instrumentos de pesquisa de campo com base nas categorias teóricas; e
categorias empíricas, que emergiram da realidade objetiva.
Nas análises, buscou-se aproximar do método materialismo histórico dialético,
por compreendermos que somente este dá conta de transitar pelas relações
contraditórias entre os campos trabalho e educação, entre o geral e o específico,
entre as partes e a totalidade, identificando, assim, os limites de análises de um
trabalho investigativo.
No capítulo 1, indicam-se os elementos fundamentais que compõem a
estrutura da pesquisa, como contextualização, delimitação do objeto, questões que
levam ao problema, hipótese orientadora e os objetivos geral e específicos, que nos
guiam às respostas aos questionamentos e ao problema central.
O capítulo 2 refere-se à apropriação pessoal, no limite possível, da categoria
trabalho no seu sentido ontológico e, como decorrência, seu caráter de princípio
formativo na perspectiva (como indica Marx) do homem novo e de uma sociedade
sem exploração de uma classe social sobre as demais. É fundamental
simultaneamente entender as formas históricas que assume o trabalho – trabalho
escravo, servil e compra e venda de força de trabalho (emprego) na sociedade
capitalista.
Em seguida, no capítulo 3, destaca-se o objetivo a que o texto final desta tese
se destina, não apenas, mas primeira e fundamentalmente aos gestores, docentes,
especialistas, servidores técnico-administrativos e alunos (jovens e adultos) da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Trata-se de fundamentar
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teoricamente a educação profissional e tecnológica e as possíveis formas de adoção
dos princípios educacionais apoiados no socialismo. O que justifica esta ênfase é a
relevância histórica desta rede e sua expansão atual. Propositalmente abriga-se aí,
conforme lembra Dermeval Saviani, a condição material objetiva em que a educação
politécnica pode desenvolver-se. Talvez o passo inicial para uma formação
politécnica dê-se a partir do ensino médio integrado.
Dando sequência, no capítulo 4, destacam-se a imperiosa contribuição dos
sujeitos da pesquisa com seus conhecimentos e práxis, bem como as análises dos
resultados encontrados no campo empírico, enfatizando os aspectos identificados
que incidem sobre o objeto de pesquisa. A concepção de trabalho servirá de base
propulsora e mediadora, na qual se efetivaram a compreensão da educação
profissional técnica de nível médio integrado ao ensino médio e a formação da
classe trabalhadora no contexto do mundo produtivo, cujo teor registra as análises
de documentos, dos grupos focais com professores e das entrevistas com os
diretores de ensino.
E, por último, apresentam-se as conclusões e considerações finais, em que
se responde à pergunta base do problema da pesquisa, e sugestões para futuras
investigações dentro do limite da educação profissional técnica de nível médio
integrado ao ensino médio, na condição de superar a dualidade estrutural na
educação brasileira.
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1

CONTEXTUALIZAÇÃO,

PROBLEMA,

OBJETO

E

ENCAMINHAMENTOS

TEÓRICO-METODOLÓGICOS

O pensamento que destrói a pseudoconcreticidade para atingir
a concreticidade é ao mesmo tempo um processo no curso do
qual sob o mundo da aparência se desvenda o mundo real; por
trás da aparência externa do fenômeno se desvenda a lei do
fenômeno; por trás do movimento visível, o movimento real
interno; por trás do fenômeno, a essência.
Karel Kosik

Com base na epígrafe de Karel Kosik, buscou-se captar mediações e
contradições na essência da concepção de trabalho no contexto da educação
profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio, como perspectiva de
travessia para a educação politécnica e formação omnilateral do ser humano nos
Institutos Federais. Para tanto, escolheu-se como opção teórico-metodológica
apoiar-se no método materialista histórico dialético por acreditar que somente com
ele se pode desvendar a essência que há em cada fenômeno, bem como suas
relações, mediações e contradições, a fim de superar o que Karel Kosik (1976)
denomina metafísica da vida cotidiana, metafísica da razão e da cultura.
A sustentação da pesquisa no materialismo busca a análise de qualquer
atitude prática inspirada no realismo político que se opõe a algumas correntes
deterioradas do romantismo político e "assim nos termos do senso comum,
[entender o] materialismo [como] tudo o que tende a encontrar nesta terra, e não no
paraíso, a finalidade da vida" (GRAMSCI, 1999, p. 127).
Com a finalidade de orientar o caminho da pesquisa, este capítulo indica os
elementos fundamentais que compõem a estrutura deste trabalho, como
contextualização, delimitação do objeto, questões que levam ao problema, hipótese
orientadora e os objetivos (o geral e os específicos), fontes necessárias às respostas
aos questionamentos e ao problema central.
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1.1 Contextualização do objeto, questões centrais e hipótese orientadora

1.1.1 Contextualização do objeto de pesquisa

Como marco histórico para a pesquisa, recorre-se à promulgação da Lei n.º
9.394

(LDB),

de

20

de

dezembro

de

1996,

e

respectivas

legislações

complementares a respeito da política de educação profissional, implementada pelo
governo brasileiro por meio de seus órgãos competentes: Ministério da Educação
(MEC), Conselho Nacional de Educação (CNE) e Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (SETEC). Vale ressaltar que, na época da promulgação
da LDB, dois outros documentos legais também foram formalizados pelo governo
federal, os quais serviram de base para mudanças radicais no desenvolvimento da
educação profissional por doze anos: o Decreto n.º 2.208/97 e a Portaria n.º 646/97.
Ambos os documentos contribuíram significantemente para a reforma da educação,
mais precisamente para a reforma da educação profissional.
Contudo, à época, havia iniciativa de intelectuais e sociedade comprometida
com a educação, a saber:
[...] redirecionar a educação brasileira em benefício da classe trabalhadora,
visando superar a histórica dualidade estrutural que marca sua história, pela
qual se buscava romper com a dicotomia entre educação básica e técnica,
resgatando o princípio da formação humana em sua totalidade. Em termos
epistemológicos e pedagógicos, esse ideário defendia um ensino que
integrasse ciência e cultura, humanismo e tecnologia, visando ao
desenvolvimento de todas as potencialidades humanas. Concepção esta
que, na verdade, foi derrotada pela aprovação do projeto de LDB
apresentado pelo senador Darcy Ribeiro e que, por seu caráter minimalista,
permitiu ao governo realizar a reforma da educação profissional e do ensino
médio por meio do Decreto n.º 2.208/97 (RAMOS, 2014, p. 16).

Em linhas gerais, pode-se dizer que a reforma da educação nacional de 1996,
no caso da RFEPT, basicamente se constituiu na separação entre formação geral e
formação profissional nos currículos do ensino médio e da educação profissional
técnica de nível médio, com uma visão fragmentada e pragmática, entre outros
aspectos abordados no decurso desta tese.
A partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, destaca-se a criação de
vários programas inseridos na política de educação profissional, e isso leva a pensar
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que é uma forma de fazer reparações ou complementações à política dessa
modalidade educativa, preconizadas tanto pelo Decreto n.º 2.208/97 como também
pelo Decreto n.º 5.154/2004 ou pelas Diretrizes Curriculares para a Educação
Profissional. Isso remete ao pensamento de que tanto as atuais diretrizes como as
anteriores não estão atendendo satisfatoriamente às necessidades do sistema
dominante, ao mundo produtivo capitalista. Seguem-se exemplos de alguns
programas: Programa Nacional de Qualificação do Trabalhador – Planfor; atual
Plano Nacional de Qualificação – PNQ; Programa de Expansão da Educação
Profissional – Proep; Programa Brasil Profissionalizado; Programa de Integração
da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos – Proeja; Programa Rede Certific; Programa Nacional de Inclusão de
Jovens – ProJovem; Programa Escola de Fábrica; Programa Mulheres Mil; mais
recentemente, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego –
Pronatec; Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no Campo Pronatec Campo. Os três primeiros não foram instituídos após a promulgação do
Decreto n.º 5.154/2005.
Para Frigotto (2012, p. 73), de forma resumida, as reformas educacionais dos
anos 1990, sob a égide do Decreto n.º 2.208/1996 e seus desdobramentos,
caminharam na direção de uma mediação da educação com as “novas formas do
capital globalizado e da produção flexível. Tratava-se de formar um trabalhador
‘cidadão produtivo’, adaptado, adestrado, treinado, mesmo que sob uma ótica
polivalente”. Para tanto, vale ressaltar que as políticas neoliberais, assumidas no
governo de Fernando Henrique Cardoso, tanto no plano econômico quanto no
educacional, tiveram fortes resistências de sindicatos e movimentos sociais. Nesse
contexto, após três tentativas frustradas, o ex-operário Luiz Inácio Lula da Silva foi
eleito presidente do Brasil com forte apoio da base social.
Chega-se, assim, ao primeiro mandato do governo do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva que, cumprindo promessa de campanha eleitoral, assume proposta de
mudanças nos rumos da educação nacional pensada pela sociedade civil e pelos
intelectuais comprometidos com as causas da educação. Promoveu a revogação do
Decreto n.º 2.208/97 e a promulgação do Decreto n.º 5.154/2004 que, embora
elaborado com a participação da sociedade civil e de intelectuais, não conseguiu
preservar seus preceitos iniciais, de forma que o novo instrumento legal não garantiu
que a educação básica fosse sustentada na concepção de educação politécnica e
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na formação omnilateral do ser humano, nem que fosse gratuita, laica, unitária e
universal (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005).
Com o novo decreto, não foram previstas movimentações transitórias, de
forma que a sociedade civil, por meio dos sistemas e instituições de ensino,
mobilizasse ações em torno do assunto. A sociedade comprometida com a área
trabalho e educação mantinha acesa a necessidade de reconstruir princípios e
fundamentos de uma concepção de formação emancipatória para a classe
trabalhadora. Essa mobilização trilhava pelos caminhos do ensino médio unitário e
politécnico que integrasse em si os princípios da ciência, do trabalho e da cultura e,
com isso, a possível transformação estrutural da educação brasileira. Porém, o que
se viu, após a edição do novo decreto, foi o inverso. Tal processo iniciou a
fragmentação dentro do próprio MEC, quando a Secretaria de Educação Básica se
separou da Educação Profissional (RAMOS, 2014, p. 74).
A autora ainda considera controvertido o caminho histórico das políticas de
educação profissional durante os dois mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, em virtude de não cumprir plenamente as expectativas de mudanças
estruturais na sociedade e na educação, conforme direitos inscritos na Constituição
Federal de 1988. Nos dois mandatos dessa gestão, notou-se significativa inflexão no
que diz respeito à valorização da educação profissional no Brasil.
Não se trata, neste momento, de analisar a dificuldade de construção de
novas unidades de ensino expressa nos parágrafos 5.º e 7.º do art. 3.º da Lei n.º
8.948, de 8 de dezembro de 1994, e a de construção de novas unidades de ensino
no governo Lula, mas da política adotada para a educação profissional que não
conseguiu desvincular-se do atendimento às necessidades do mundo produtivo (do
capital) nem fazer uma política de educação pautada dentro dos princípios da
educação politécnica e formação omnilateral do ser humano, formação humana
integral, “que sugere superar o ser humano dividido historicamente pela divisão do
trabalho entre ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar” (RAMOS,
2014, p. 11).
Neste momento, julga-se suficiente basear-se em Saviani (2003) e
Manacorda (2011, p. 11) para expressar os conceitos1 de educação politécnica e
formação omnilateral do ser humano, respectivamente. Por educação politécnica
entende-se “a superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual,
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entre instrução profissional e instrução geral” (SAVIANI, 2003, p. 136); por formação
omnilateral do ser humano, pressupõe-se uma educação que seja de formação
plena do indivíduo que incorpore instrução tecnológica, teórica e prática, total do ser
humano completo, não mais platonicamente voltada apenas para o complemento da
formação cultural, senão para todas as formas de atividade humana, no intuito de
possibilitar o desenvolvimento de todas as potencialidades – intelectual, cultural,
educacional, psicossocial, afetiva, psicomotora – e satisfazer suas necessidades
materiais e espirituais, para assim viver socialmente.
A proposta pensada para a educação durante o primeiro mandato do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva versava sobre mudanças no cotidiano do
trabalho educacional, de forma que a educação não se restringisse a uma única
especialidade profissional para os alunos, mas que proporcionasse o conhecimento
dos princípios científicos e tecnológicos de todos os processos de produção, de
maneira a possibilitar o trânsito pelos diversos ramos do mundo produtivo.
Desse modo, pretendia-se que a mudança abrangesse tanto a educação
técnica e profissional formatada pelo sistema capitalista quanto toda educação
voltada à formação integral do ser humano, e que tal processo acontecesse em
todos os aspectos – físico, mental, intelectual, prático, laboral, estético, político –
buscando a harmonia entre educação e trabalho (DICIONÁRIO EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL EM SAÚDE – 2008). Para Ramos (2014, p. 11), a formação
humana integral busca a superação do ser humano fragmentado pela divisão do
trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar.
Apesar do avanço para a política de educação profissional, a revogação de
um decreto (2.208/97) e a edição de outro (5.154/2004) não foi suficiente para
garantir a formação de jovens e adultos na perspectiva da educação politécnica e
formação omnilateral do ser humano, e sim, em primeira análise, atender às
demandas do mundo produtivo.
Não obstante, observa-se, desde a edição do Decreto n.º 5.154/2004, uma
lacuna – pressupostamente intencional – deixada pelo atual decreto como parte
integrante da política em curso, seja para constituí-la, seja para fazer
complementações ou reparações, seja ainda para dificultar mudanças, de forma a
permitir que o governo promova a edição de vários programas, inserindo-os à

1

Estes conceitos serão debatidos ao longo da pesquisa nos próximos capítulos
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política da educação profissional e, assim, atender aos interesses do mundo
capitalista.
O próprio perfil da política revela-se, modifica-se e, portanto, define-se ao
longo do processo histórico. Os programas de capacitação de massa que surgiram e
poderão vir durante a política em curso são partes constitutivas dessa política que
advém em determinados momentos, conforme os seus interesses, seja para a
formação humana e profissional, seja para o interesse da classe hegemônica que,
em determinado contexto, ganha materialidade, ou seja, concretiza-se e com isso
vivifica-se a disputa de classe.
Não é objeto desta tese analisar cada programa, mas reconhecer que a
maioria está voltada para atendimentos de jovens e adultos provenientes da classe
trabalhadora, o que se considera ponto positivo. Todavia, o que se observa na
prática são programas criados também com o objetivo de melhorar os indicadores
sociais e fortalecer a imagem do governo federal sem a preocupação com a
formação integral do cidadão2, configurando, assim, uma política populista,
assistencialista; por outro lado, não se pode deixar de evidenciar que são programas
voltados ao mundo produtivo, ou seja, mais uma vez a formação de mão de obra
para atender às necessidades do capital utilizando-se de investimento público.
Segundo Kuenzer (2007), essa consiste na estratégia pela qual o
conhecimento dentro da acumulação flexível é disponibilizado e negado, a inclusão
excludente, pois, é
[...] explícita a negação das oportunidades de acesso à educação
continuada e de qualidade, há uma aparente disponibilização das
oportunidades educacionais, por meio de múltiplas modalidades e diferentes
naturezas, que se caracterizam por seu caráter desigual e, na maioria das
vezes, meramente certificatório, que não asseguram domínio de
conhecimentos necessários ao desenvolvimento de competências
cognitivas complexas vinculadas à autonomia intelectual, ética e estética
(KUENZER, 2007, p. 1170-1171).
2

Segundo Frigotto e Ciavattta (2003), o conceito de cidadania parece pouco elaborado entre nós,
carente de reflexão e, quando emerge, vem carregado de um contexto liberal. Os autores se
pautaram em Marshall (1967), Gohn (1995) e Trein (1994), para desenvolver o texto, principalmente
na diferenciação entre cidadanias individual e coletiva. A primeira refere-se aos direitos civis, “que
são os direitos à integridade física, à liberdade de ir e vir e de palavra”, como consequência “os
direitos políticos, o direito de votar e ser votado” e, por fim, os direitos sociais, o direito aos
benefícios da riqueza social (habitação, saúde, educação). Pressupõe o direito fundamental: a
liberdade, a igualdade e a autonomia num sistema de mercado, de livre competição, tendo como
juiz mediador o Estado, ou seja, totalmente dentro de um contexto liberal. A segunda se expressa
nas lutas sociais, nas virtudes cívicas exercitadas nas comunidades onde vivem, nas buscas por
direitos para categorias sociais, como das mulheres, minorias étnicas, etc., ligados ao coletivo a que
o homem pertence.
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A educação profissional concebida de forma fragmentada e desarticulada de
outros processos educativos necessita elaborar programas “complementares” para
atingir seus objetivos; todavia, o que se observa é a alocação de investimentos
públicos para formar mão de obra ou recursos humanos que ocupem somente
postos

de

trabalhos

operacionalização

precarizados,

manual

(motora).

cuja

característica

Desse

modo,

o

predominante
processo

é

a

educativo

profissionalizante expressa sua desqualificação e, ao invés de promover a inclusão
social, acaba por patrocinar a exclusão ou uma inclusão precária.
Talvez

conseguíssemos

explicar

o

propósito

do

governo

brasileiro,

principalmente na era do presidente Fernando Henrique Cardoso, relativo à política
de educação profissional de forma fragmentada, ao citar Saviani (2003, p. 138),
quando recorre à célebre frase atribuída a Adam Smith: “instrução para os
trabalhadores sim, porém, em doses homeopáticas”. Isso significa, segundo o autor,
que, dentro de uma concepção capitalista, os trabalhadores devem dominar o
mínimo de conhecimento necessário ao desenvolvimento das tarefas sem
ultrapassar o limite imposto pelo modo de produção capitalista.

1.1.2 Questionamentos e objetivos

Diante do que se expõe até agora, julga-se procedente esta pesquisa, que
busca analisar a concepção de trabalho numa perspectiva crítica no contexto da
educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio, como
perspectiva de travessia para a educação politécnica e a formação omnilateral nos
Institutos Federais.
É mister salientar que o autor desta tese também está incluído como sujeito,
“isso significa que a relação sujeito/objeto [...] não é uma relação de externalidade,
[...] é uma relação em que o sujeito está implicado no objeto” (NETTO, 2011, p. 23).
Mesmo assim se estabelece “o ponto de vista de classe [...] que define, em ampla
medida, o campo de visibilidade dos fatos, o que uma teoria social ‘vê’ e que ela não
‘vê’, suas ‘visões’ e seus ‘enganos’, sua luz e sua cegueira, sua miopia e sua
hipermetropia” (LÖWY, 1978, p. 17).
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Mao Tsé-Tung (1979, p. 19) ajuda a minimizar a ansiedade de ser autor e
sujeito da pesquisa, quando diz que “todo aquele que quiser conhecer um fenômeno
não pode consegui-lo sem se pôr em contato com esse fenômeno, isto é, sem viver
(entregar-se à prática) no seu próprio seio”. Salienta também que a participação
pessoal na luta prática que visa a modificar a realidade torna possível descobrir a
essência do fenômeno ou fenômenos e compreendê-los. De acordo com Ciavatta
(2014, p.3), “o homem, sujeito e objeto na produção do conhecimento, não é um
indivíduo isolado, mas um sujeito social que realiza a história e nela se realiza”.
Trata-se de uma pesquisa na área das ciências sociais e, para tanto, há
necessidade de se considerar algumas características dessa área do conhecimento.
Conforme preconiza Löwy (1978), o caráter histórico dos fenômenos sociais, sua
transitoriedade, susceptibilidade de transformação pela ação dos homens,
identidade entre sujeito e objeto de conhecimento, os problemas sociais carecem de
concepções antagônicas das diferentes classes sociais e implicações políticas e
ideológicas, pois o conhecimento da verdade pode ter consequências diretas sobre
a luta de classes. Sobre esta questão, Barata-Moura (1998b) salienta:
[...] o saber científico da realidade mesmo quando destinado a orientar ou a
perspectivar uma intervenção reconfiguradora de marcado cunho social,
nunca pode deixar de atender à determinação da conexão interna dos
elementos que dinamicamente integram uma dada estrutura (econômica,
política, cultural, etc.) em ordem a corretamente fundar o horizonte de
possibilidades que por intermédio daquela atividade transformadora
(prática), poderão vir a materializar-se (BARATA-MOURA, 1998b, p. 97).

Desse modo, devemos compreender um pouco mais do mundo, mesmo
sabendo que não temos capacidade nem de explicá-lo nem modificá-lo, em sua
totalidade. Mas o pouco que se compreender será bastante em face da perspectiva
de superação da lógica cruel do sistema dominante. É prudente pensar que o
conhecimento produzido nesta tese não terá a capacidade de modificar radicalmente
a realidade da educação profissional, mas é sensato pensar que contribuirá para
reflexões e – quem sabe? – transformações significativas no futuro. Ademais, é
necessário estarmos conscientes de que os resultados apresentados podem ser
totalmente rechaçados pela classe atrelada às forças hegemônicas, porém esse fato
não poderá ser revertido em sentimento de fracasso, insucesso, senão motivação
para superar as dificuldades encontradas pelo caminho e continuar lutando.
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Fica estabelecido um processo dialético do conhecimento em que, segundo
Frigotto (2012b, p. 168), o importante não é o conhecimento pelo conhecimento nem
a crítica pela crítica, mas o conhecimento crítico capaz de proporcionar alterações e
transformações na realidade anterior, tanto no plano do conhecimento quanto no
histórico-social3.
A responsabilidade e o desafio de se fazer uma tese nesse contexto, em que
a disputa de classe se acirra, não constituem tarefa fácil, mesmo porque o período
histórico é caracterizado pela globalização do capital, pela financeirização do
mercado, pelo desemprego estrutural, pelo emprego precarizado, pelas relações
sociais sublinhadas pela competitividade e meritocracia, pela diminuição das
distâncias e tempo de comunicação, pelo desenvolvimento galopante da ciência e
da tecnologia suportada pela microeletrônica; ademais, em tempo de agravamento
das desigualdades sociais e das responsabilidades éticas e políticas.
Além do mais, há o contexto atual marcado tanto pelo monopólio da mídia
empresarial,

que

afirma

diariamente

os

valores

mercantis,

quanto

pelo

individualismo, em busca do bem próprio e do lugar onde a educação é concebida
como força de capital humano4, e não como direito social e subjetivo. Atualmente a
noção de capital humano redefine-se por novas noções que invertem a forma de
compreender as relações sociais, tais como sociedade do conhecimento, qualidade
total, empregabilidade, pedagogia das competências, empreendedorismo. Tratam-se
de noções que afirmam o ultraindividualismo e passam a ideia de que só há lugar
para aqueles que se adaptam ao que o mercado exige.
Ao assumir o conceito de trabalho no seu sentido ontológico e como princípio
educativo, consideramos o contexto da educação politécnica e da formação
omnilateral do ser humano a partir de fundamentos, os quais se sustentam como
base concreta na formação de cidadãos, anteriormente conceituada de forma ainda

3

Sobre este aspecto, nas sociedades de classe nenhum conhecimento é neutro e desinteressado.
Lefebvre, ao analisar o pensamento de Marx, destaca: “O marxismo tem, incontestavelmente, uma
relação com a acção, uma acção ‘política’. Doutrina da acção que nega terminantemente um
pensamento inútil, ineficaz, uma abstracção estéril” (LEFEBVRE, 1966, p. 41).

4

Sobre a noção de capital humano, sua crítica e as novas noções que, respectivamente, o redefinem,
ver Frigotto (1984 e 2011). Desde 1994, pesquisadores da Universidade de Frankfurt escolhem
anualmente um termo ou noção que definem como “nicht wort” (não palavra). Trata-se, para eles, de
palavras do discurso público que são grosseiramente inadequadas e violam a dignidade humana. O
termo “capital humano” foi escolhido, em 2004 como não palavra, com a seguinte justificativa:
degrada pessoas a grandezas de interesse meramente econômico (ALTVATER, 2010, p. 75, apud
FRIGOTTO, 2015, p. 217, grifo do autor).
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insuficiente. Assim, com foco na análise da política em curso, no que diz respeito à
educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio, formulamse os seguintes questionamentos:
Quais são os princípios que norteiam a formulação da política em curso na
educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio em relação
à categoria trabalho nos IFs selecionados para esta pesquisa? Até que ponto os
documentos legais motivam, facilitam e obstruem projetos de educação profissional
técnica de nível médio integrado ao ensino médio com base em ciência, trabalho e
cultura? Será que os professores debatem com seus alunos conteúdos da categoria
trabalho? Se sim, os professores abordam esta categoria baseados em qual
concepção? Será na perspectiva do trabalho para atender às empresas produtoras
de mercadorias e serviços (o capital)? Os professores debatem com seus alunos a
concepção de trabalho no seu sentido ontológico e de princípio educativo com
fundamento em ideias transformadoras, emancipadoras e sociocoletivistas? Os
gestores e professores conhecem os princípios fundamentais da educação
politécnica, formação omnilateral e o princípio educativo do trabalho socialmente
útil? Qual a possibilidade de mudança de concepção e prática da educação
profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio nos Institutos
Federais?
Esses questionamentos nos levaram à realização de pesquisa documental
acerca do processo histórico de formulação e implantação da política, com o intuito
de perceber como os sujeitos responsáveis pela implementação da política em curso
da educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio a
avaliam. Vale ressaltar a importância de não só analisar tal política, mas também
perceber os sujeitos que a executam, por terem como um dos pressupostos ou uma
das hipóteses derivadas da análise de que há uma distância significativa entre quem
a elabora e quem a executa.
Com base no exposto, pretende-se buscar resposta para o problema central
da pesquisa: quais os limites, as tensões e as possibilidades de a concepção de
trabalho numa perspectiva crítica5 se efetivar no contexto da educação profissional
técnica de nível médio integrada ao ensino médio, como travessia para a educação
5

A perspectiva crítica da categoria trabalho encontra-se centrada nos referenciais marxistas, na
crença da centralidade do trabalho para o ser social e também no caminho indissociável entre
trabalho, homem e educação, por ser o trabalho a categoria central em uma sociedade pautada em
classes.
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politécnica dentro da compreensão do trabalho produtivo socialmente útil nos
Institutos Federais?
Diante da problemática e do problema central, o objetivo geral consiste em
analisar a concepção de trabalho numa abordagem crítica no contexto da educação
profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio, como perspectiva de
travessia para a educação politécnica e formação integrada e integral nos Institutos
Federais.
No intuito de facilitar a execução da pesquisa, formulam-se os seguintes
objetivos específicos:
- identificar nos documentos legais princípios que norteiam a política de
educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio em relação
à categoria trabalho;
- buscar nos documentos legais elementos que motivam, facilitam e
obstaculizam projetos de educação profissional técnica de nível médio integrado ao
ensino médio com base na ciência, no trabalho e na cultura;
- identificar se os professores debatem o conteúdo da categoria trabalho com
seus alunos;
- apontar a concepção que os professores adotam da categoria trabalho e as
possíveis relações com sua formação acadêmica e profissional;
- diagnosticar se os professores debatem com seus alunos a concepção de
trabalho

com

fundamento

em

ideias

transformadoras,

emancipadoras

e

sociocoletivistas;
Diante da questão central e dos objetivos, fica esclarecido que esta tese não
se apresenta revolucionária em si, mas torna-se revolucionária quando apreender
que o novo se forja em virtude das contradições que o tema gera no contexto das
tensões que se apresentam na sociedade capitalista. O ponto nodal aqui é distinguir,
conforme sinaliza Kosik (1976), as mudanças que alteram a realidade social para
mantê-la próxima daquelas que a alteram na direção de sua transformação.

1.1.3 Hipótese orientadora

Na tentativa de responder à pergunta de pesquisa (problema central), tornase necessário elaborar a hipótese orientadora: a possibilidade de a concepção de
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trabalho numa perspectiva crítica se efetivar no contexto da educação técnica de
nível médio integrada ao ensino médio nos IFs encontra obstáculos na concepção
de mundo dos sujeitos (professores e gestores), a qual se reitera na sua formação
acadêmica e profissional, assim como em sua práxis.
Entende-se que, dentro da concepção de mundo dos sujeitos encontram-se: a
realidade da formação dos sujeitos; a consciência ideológica e cultural, produto das
relações sociais amplas; as condições das instituições inseridas numa sociedade de
capitalismo dependente6 ; e o modelo dual de educação.
Essa hipótese orientadora ganha peso se forem considerados os resultados
da pesquisa realizada por Coutinho (2011), em três instituições da RFEPT (um
CEFET, um IFET e uma Escola Vinculada), sobre o conhecimento dos professores
da concepção de educação politécnica. Dos respondentes, 23 disseram que o seu
conhecimento sobre o tema é satisfatório; 32 têm algum conhecimento sobre o tema
e 5 ainda não tiveram oportunidade de ler sobre o tema. Ou seja, 61,66% dos que
responderam ao questionário não conhecem a concepção de educação politécnica
com algum significado, de forma que não há conhecimento suficiente para debater o
assunto. Por outro lado, a resposta dada como positiva aponta apenas o caráter
satisfatório (para os sujeitos pesquisados) do conhecimento da concepção
educacional politécnica que se torna um dos impedimentos, mesmo que secundário,
de uma mudança na concepção educacional na RFEPT. A mesma pesquisa revelou
que 73,5% dos professores pesquisados têm algum conhecimento ou ainda não
tiveram oportunidade de ler a respeito da formação omnilateral do ser humano.

1.1.4 Indicações teórico-metodológicas

Para realizar uma pesquisa, torna-se necessário delimitar o objeto do
conhecimento, e não limitá-lo, mas considerar o passado, o presente e o futuro. No
caso específico desta tese7, trata-se da concepção trabalho numa perspectiva crítica

6

7

Para melhor compreensão, ver FERNANDES, Florestan. Capitalismo dependente: e classes
sociais na América Latina. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975.
O projeto desta pesquisa passou por avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa, Plataforma Brasil,
e o Parecer Consubstanciado possui o número 1.750.017.
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no contexto da educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino
médio nos Institutos Federais. Na relação entre a base teórica construída com base
nas categorias acima indicadas, o trabalho empírico teve como fontes documentos,
os Projetos Pedagógicos Institucionais (PPIs) dos IFs pesquisados, teses,
dissertações e artigos que tratam, de forma imediata ou mediata, do objeto de
pesquisa.
Quanto às relações que envolvem sujeito e objeto da pesquisa, buscou-se
“enquadramento da prática social do sujeito que apreende o objeto ‘na’ e ‘pela’ sua
atividade” (Schaff, 1986, p. 75) em virtude do que já foi apresentado: o pesquisador
ser sujeito e objeto do conhecimento. Segundo Fontes (2001, p. 123), “o objeto do
conhecimento trata-se daquilo sobre o que o sujeito conhecedor exerce sua
atividade [...]”. A mesma autora reitera que “todo objeto de conhecimento é também
construído, visto que cabe ao conhecedor a formulação do problema, da questão a
partir da qual sua pesquisa se orientará”.
Outro aspecto importante em relação ao objeto de conhecimento trata dos
diferentes pontos de vista analisados. Para tanto, buscando maior aproximação com
a realidade de quem vive o cotidiano da política em curso na educação profissional,
foi realizada a pesquisa (elementos de análise) utilizando entrevistas com os
diretores de ensino e grupos focais com professores em atividade em cinco campi
históricos8 da RFEPT, uma em cada região do Brasil, por considerar que, nesses
campi, há maior possibilidade de encontrar sujeitos que conhecem a história da
educação profissional. Dentro dos critérios estabelecidos, incluindo aí a facilidade de
se obter autorização para realizar a pesquisa, foi feito contato com alguns campi e
obtida a autorização dos diretores gerais dos seguintes: IFSC - campus
Florianópolis, IFF - campus Centro, IFRN - campus Natal-Central, IFG - campus
Goiânia e IFPA - campus Belém.
Acreditou-se que, nesses campi, por suas características históricas, há
também maior possibilidade de tratar da “coisa em si”, através do processo dialético.
Para Kosik (1976, p. 9), a “coisa em si” não se manifesta imediatamente aos
homens, há necessidade de, além do esforço, um détour. Frigotto (2012b, p. 166)
explica que esse détour implica ter como ponto de partida os fatos empíricos que
são dados pela realidade, além de superar as primeiras impressões, as
8

Campi históricos são aqueles cuja existência coincide com o ano de criação das Escolas de
Aprendizes Artífices, em 1909, no governo do presidente Nilo Peçanha.
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representações fenomênicas e ultrapassar o seu âmago e as suas leis
fundamentais.
Assim, na busca de conhecer a concreticidade e a dialética dos fatos que
compõem a realidade da concepção de trabalho no contexto da educação
profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio, foram utilizados, no
período determinado, os seguintes instrumentos de coleta de dados: análise
documental, grupos focais9 e entrevista semiestruturada.
O pré-teste dos instrumentos da coleta de dados, roteiro semiestruturado para
as entrevistas com os diretores de ensino e roteiro para grupo focal, foi realizado no
IFES - campus Colatina por proporcionar condições próximas da realidade dos
campi a serem pesquisados. Participaram: a Diretora de Ensino, entrevistada; do
grupo focal 8 professores, dos quais 3 de formação geral e 5 da formação
profissional; 1 pedagogo. O campus Colatina foi inaugurado em 13 de março de
1993, com a denominação de Unidade de Ensino Descentralizada de Colatina da
antiga Escola Técnica Federal do Espírito Santo, localizada na cidade de Colatina,
região noroeste do estado do Espírito Santo. O campus oferece cursos de educação
profissional técnica de nível médio integrado ao ensino médio, além de cursos
técnicos subsequentes, graduação e pós-graduação. Os cursos integrados são
Administração, Edificações e Informática para Internet.
Para análise documental, foi utilizado o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), no qual está inserido o Projeto Pedagógico Institucional (PPI).
Na realização de grupos focais, buscou-se mesclar os professores, antigos e
novos, de formação geral e formação profissional (multidisciplinar), homens e
mulheres. E as entrevistas semiestruturadas foram realizadas somente com o diretor
de ensino.
Torna-se necessário ter em mente que a consciência do objeto de
conhecimento e a compreensão dessa realidade como mundo real se apresentam
como totalidade e, consequentemente, se revelam nas múltiplas relações que
permeiam essa totalidade.
Para Kosik (1976, p. 44), totalidade significa a “realidade como um todo
estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classes de fatos,

9

Segundo Powell e Single (1996) apud Gatti (2012, p. 7), “um grupo focal ‘é um conjunto de pessoas
selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é objeto de
pesquisa, a partir de sua experiência pessoal’ ”.
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conjuntos de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido”. Por outro lado,
esse autor também alerta sobre o entendimento do que é realidade. Para ele,
realidade não é a acumulação de fatos, mas um todo dialético e estruturado. O
conhecimento de fatos ou conjunto de fatos em sua veracidade vêm a ser o
conhecimento do lugar que eles ocupam na totalidade do próprio real. Mesmo
porque, segundo Ciavatta (2001, p. 138), “totalidade não significa todos os fatos
isolados, e todos os fatos reunidos não constituem uma totalidade”.
Nas palavras de Barata-Moura (1998a, p. 161): “É na e pela concreção da
historicidade que o ser é, como totalidade una e diversa em devir de transformação”.
E, “no sentido marxiano, a totalidade é um conjunto de fatos articulados, ou o
contexto de um objeto com suas múltiplas relações, ou, ainda, um todo estruturado
que se desenvolve e se cria como produção social do homem” (CIAVATTA, 2014, p.
3).
Na tentativa de buscar a materialidade da história, chegou-se aos resultados,
a novos conhecimentos que implicarão uma verdade. No entanto, podem aparecer
os seguintes questionamentos: “existe verdade? Existe uma única verdade? A
história é um relato (ou narrativa) verdadeiro? Será sim uma verdade para um
determinado grupo e não uma verdade universal partilhada por todos independentes
de suas origens, crenças, filiações?” (FONTES, 2001, p. 115-116).
Kosik (1976) acrescenta:
[...] o conhecimento concreto da realidade não consiste em um
acrescentamento sistemático de fatos a outros fatos, e de noções a outras
noções. É um processo de concretização que procede do todo para as
partes e das partes para o todo, dos fenômenos para a essência e da
essência para os fenômenos, da totalidade para as contradições e das
contradições para a totalidade; e justamente neste processo de correlações
em espiral no qual todos os conceitos entrem em movimento recíproco e se
elucidam, atinge a concreticidade (KOSIK,1976, p. 50).

Na mesma linha de raciocínio, Netto (2011, p. 45) diz que “o concreto a que
chega o pensamento pelo método que Marx considera ‘cientificamente exato’ (o
‘concreto pensado’) é produto do pensamento que realiza ‘a viagem de modo
inverso’” Ou seja: a pesquisa deve caminhar do todo para as partes e das partes
para o todo, da totalidade para as contradições e das contradições para a totalidade.
E, nessas idas e vindas, continua o autor, é que se produz o conhecimento concreto
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do objeto com suas múltiplas determinações e, quanto mais se reproduzir as
determinações de um objeto, mais se reproduz sua riqueza real.
Ciavatta (2001, p. 132) adverte que a compreensão do termo totalidade
encontra algumas distorções: uma diz respeito à aproximação semântica com
totalitarismo, seja de esquerda, seja de direita, direcionado para o cerceamento
absoluto à dignidade humana; a outra direciona para sentido de tudo. Todavia, a
totalidade aqui entendida e utilizada é como categoria, diz respeito ao conjunto de
fatos articulados dentro do objeto de conhecimento e suas múltiplas relações que se
criam e recriam a cada momento.
Apreender a realidade como totalidade, como um todo dialético e estruturado,
que vai se criando e se desenvolvendo, é determinante para um processo cuja
finalidade é percebê-la para além do fenômeno. Como assinala Frigotto (2012b, p.
166), “a dialética é um atributo da realidade, e não do pensamento”. E Kosik (1976)
complementa que “a dialética não atinge o pensamento de fora para dentro, nem de
imediato. […] é o pensamento crítico que se propõe a compreender a ‘coisa em si’ e
sistematicamente se pergunta como é possível chegar à compreensão da realidade”
(KOSIK, 1976, p. 18-20).
Barata-Moura (1998b, p. 104) comenta a dialética - e o materialismo em Marx
- afirmando que esta não é
[...] uma mera “combinação” sofisticadamente de conceitos ou de
categorias, mas uma profunda penetração no sentido e implicações de
unidade material do real [...] que a concepção marxiana vê frequentemente
incompreendida e/ou deturpada por banda de intelectuais que teimam em
verter o seu pensamento nos moldes estanques (metafísicos) de uma
tradição que o próprio Marx superara já (BARATA-MOURA, 1998b, p. 104).

Complementando o pensamento de Kosik, Barata-Moura (1998b, p. 81) revela
que a “dialética do fenômeno e da essência é imprescindível ao conhecer, em geral,
porque, sendo o fenômeno aquilo que imediatamente aparece ou se dá na
representação, só em função da essência [...] pode verdadeiramente ser tornado
inteligível”.
Há necessidade de ressaltar que o conhecimento da totalidade não é a
acumulação de todos os fatos. Na tese em questão, essa totalidade passa pelo
curso da política na educação profissional em um tempo determinado com foco nos
limites, nas tensões e nas possibilidades de a concepção de trabalho, em uma
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abordagem crítica, se efetivar no contexto da educação profissional técnica de nível
médio integrada ao ensino médio, como perspectiva da escola unitária e da
educação politécnica nos Institutos Federais, por meio da materialidade histórica dos
fatos, porém sem abrangê-los todos.
Barata-Moura (2010) apresenta a totalidade como o real, independentemente
da situação de como ele se encontra: descontínuo, fragmentário e independente,
constituído por unidades, aquilo que parece e aparece de modo descoordenado,
desligado, aleatório e irracional formando a totalidade. Diz, ainda, que uma unidade
concreta é determinada pela multiplicidade de instâncias, pela complexidade nas
relações e pela contradição de elementos. Com base em sua identificação, passa-se
a uma totalidade material, um processo em devir, em desenvolvimento histórico; o
real materializado aparece em contradição onde há luta de forças, momentos
contrários que se confrontam, negam, conflitam, sucedem e reconfiguram.
Nessa realidade concreta ou – quem sabe? – nesse terreno pantanoso por
onde se caminhou, encontraram-se categorias e conceitos que se relacionaram, que
estabeleceram contradições, que se mediaram, que se conectaram, dentro das
categorias centrais para a pesquisa, ciência, trabalho e cultura, que serão
apresentados no capítulo específico de resultado e análise. Cabe ressaltar que não
foi adotada postura rígida para não perder a liberdade de buscar os referenciais
necessários ao desenvolvimento da pesquisa, tampouco a liberdade histórica da
dialética. Passa longe a pretensão de explorar todos os aspectos que determinam a
realidade e de captar todas as contradições e mediações nela contida.
Frigotto (2012b, p. 167) salienta que, ao se caminhar de modo rígido, ignorase “o caráter relativo, parcial, provisório, de todo conhecimento histórico, e que o
conhecimento científico não busca todas as determinações, as leis que estruturam
um determinado fenômeno social, e sim suas determinações e leis fundamentais”.
Não se pode perder o foco da tese, que é analisar a concepção de trabalho
numa perspectiva crítica no contexto da educação profissional técnica de nível
médio integrada ao ensino médio. Esse é o mundo que rodeia a pesquisa. Kosik
(1976) adverte que a realidade não se apresenta aos homens, a priori, sob o
aspecto de um objeto que permite intuir, analisar e compreender teoricamente o que
existe fora do mundo; mas se apresenta como campo em que os homens exercem
suas atividades prático-sensíveis. E é por esse caminho que o indivíduo cria suas
representações das coisas, capta e fixa o aspecto fenomênico da realidade.
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Ademais, para se compreender o fenômeno, deve-se atingir a sua essência,
ou as determinações e mediações que o produzem. Desse modo, para chegar à
análise da concepção de trabalho numa perspectiva crítica, torna-se necessário
penetrar nesta realidade explorando a essência de cada parte que a compõe, as
relações e as contradições que existem entre elas.
Todavia, Kosik (1976, p. 15-19) alerta sobre as aparências, os fenômenos
externos, a práxis fetichizada dos homens, as representações, os objetos fixados
que relevam a realidade; tudo isso faz parte de um mundo que o autor denomina
“mundo da pseudoconcreticidade”, o qual transita entre claro-escuro de verdade e
engano em duplo sentido. O próprio Kosik (1976, p. 20), na mesma obra, cita Marx
quando, em suas análises, destaca que “o mundo se manifesta ao homem na prática
fetichizada, no tráfico e na manipulação, não é o mundo real, embora tenha a
‘consciência’ e a ‘validez’ do mundo real: é ‘o mundo da aparência’”. Ou seja: uma
realidade que, dentro da teoria marxista, revela a ilusão que caracteriza o ambiente
social específico, expondo sua peculiar aparência de igualdade e escondendo a
essência de desigualdade.
Foi imperiosa a necessidade de mergulhar na realidade de investigação para
fugir dos fetiches que pairam sobre ela. Para isso, buscou-se conhecer
detalhadamente como ocorrem as mediações e as contradições entre as partes que
compõem essa realidade: a concepção de trabalho no contexto da educação
profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio, no cotidiano das
práticas educativas nos Institutos Federais. Barata-Moura (2010) fala também das
relações dinâmicas que acontecem no real:
[...] o real encontra-se constituído, fundamentalmente, não por estados-decoisas positivos, fechados, acabados, perfeitos, mas por relações em
processo de devir, que dinamicamente se desenvolvem. Uma coisa não é
apenas um estado determinado subsistente, mas um sistema de relações
em desenvolvimento, em transformação (BARATA-MOURA, 2010, p. 15).

Para analisar o objeto de conhecimento, partindo das menores partes, há a
necessidade de investigação dos contextos político, social, econômico e histórico
que o compõem, atentos a essa realidade, pois as relações existentes em seu
interior são contraditórias, dinâmicas e em constante transformação. Portanto, “falar
da realidade, pensar a realidade, é, pois, falar e pensar algo que está sempre e já
em desenvolvimento. Agir na realidade supõe sempre e já que ela é algo em
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transformação” (BARATA-MOURA, 2010, p. 17). Mais: “o conhecer é ele próprio um
processo de apropriação em cujo decorrer transformações diversas intervêm”
(BARATA-MOURA, 1998b, p. 94).
Na realidade objetiva, sabemos que o conhecimento está em constante
movimento; todavia, os conhecimentos gerados ao fim desta pesquisa são as
verdades naquela realidade, mas não serão finitas, pois a concepção de trabalho no
contexto da pesquisa segue seu rumo, desenvolvendo-se, recriando-se e
reinventando-se.
A realidade que se apresenta, a priori, ao visitar os campi selecionados para
esta tese, são suas aparências, o que se “mostra a vista, as qualidades exteriores
ou o que se constitui em representação de um objeto” (CIAVATTA, 2001, p. 140), “o
mundo da pseudoconcreticidade” (Kosik, 1976).
Mas, para conhecer melhor e com mais profundidade o que se passa nos
campi dos Institutos Federais em relação à concepção de trabalho, é necessário se
aproximar da realidade; é preciso chegar próximo da essência, sem imagens
estereotipadas; ir além das aparências nas mediações, nos processos sociais, na
essência oculta do fenômeno (CIAVATTA, 2001, p. 141). As condições de devir ou
de movimento a que o real pertence impõem o recurso da mediação como uma
necessidade em virtude da historicidade e da processualidade constitutivas do ser e
dos processos que ele (o ser) reflete na consciência dos humanos (BARATAMOURA, 1998b, p. 83).
As mediações são necessárias para se compreender a revelação dos objetos
como processos sociais complexos, com significados diversos, dependendo dos
sujeitos atuantes e da dinâmica dos fenômenos envolvidos. Permitem trabalhar com
a singularidade empírica, com o local, com o tempo dos acontecimentos, não com
objetos individuais, isolados, mas na sua articulação com o contexto, com a cultura
da qual fazem parte (CIAVATTA, 2001).
Barata-Moura (1998b, p. 89-92) chama a atenção sobre a cientificidade do
saber, ao dizer que um saber não pode limitar-se a refletir os fatos e periodicidade
dos fenômenos; terá que visar a priori, como objetivo, a prosseguir as conexões
internas desses mesmos fenômenos. Não basta identificar fatos e descrevê-los, nem
colocá-los em sequência ou em cadeia empiricamente estabelecidos e lógicos.
A grande tarefa do saber científico é penetrar na dialética do processo, na
dinâmica que leva aos diferentes momentos, aspectos e elementos. Destaca que as
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conexões dos eventos excluem qualquer prática que se converta em instâncias
abstratas e absolutamente autônomas, independentemente de qualquer sistema de
relações. Se assim fosse, não existiria dialética entre os fenômenos.
Por conseguinte, as conexões internas de uma dada realidade não podem ser
analisadas e utilizadas de forma independente, sem considerar seus limites dentro
do real, em um terreno determinado, porque a conexão interna não se reduz a uma
pacífica acumulação ou sucessão de estados em sequências lineares tranquilas;
pelo contrário, há conflito, luta, contradição (BARATA-MOURA, 1998b, p. 83).
Nessa realidade concreta que se apresenta como objeto de conhecimento,
encontra-se uma infinidade de fenômenos que se conectam, mas também se
contradizem. Para o trabalho neste campo de pesquisa, recorreu-se às mediações e
às contradições identificadas na concepção de trabalho no contexto da educação
profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio, no cotidiano das
práticas educativas nos Institutos Federais como perspectiva de travessia para a
escola unitária e educação politécnica.
Segundo Mao Tsé-tung (1979, p. 37-41), as contradições inerentes aos
fenômenos são fundamentais no materialismo dialético por entender que, no estudo
do desenvolvimento de um fenômeno, partindo do seu conteúdo interno, das
relações com os outros fenômenos, dos movimentos, ligações e interações com os
outros acontecimentos que o rodeiam, aparecem as causas internas, o contraditório
do interior desses mesmos fenômenos. O contraditório no seio de cada evento é a
causa fundamental do respectivo desenvolvimento.
Ora, se há desenvolvimento dos fenômenos em virtude das relações
contraditórias que existem entre eles, deve-se assumir que aparecem também novos
objetos de conhecimento que necessitam ser analisados e expostos, assim gerando
um ciclo de descobertas, novas investigações, novos fenômenos, sem tempo
determinado para chegar a uma conclusão acabada, definitiva. Desta forma, cada
vez mais somos convencidos de que, na identificação e análise das contradições
existentes entre os fenômenos presentes no objeto da pesquisa, apareceram novos
conhecimentos em substituição ou complementação aos velhos. Sobre isso, Mao
Tsé-tung (1979) postula que:
[...] na sociedade, as mudanças se devem principalmente ao
desenvolvimento das contradições que existem no seu seio, isto é, a
contradição entre forças produtivas e as relações de produção, a
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contradição entre as classes e a contradição entre o novo e o velho; o
desenvolvimento dessas contradições que faz avançar a sociedade e
determina a substituição da velha sociedade por uma nova (TSÉTUNG,1979, p. 43).

Ainda destaca Mao Tsé-tung (1979, p. 47) que “não há fenômeno que não
contenha contradição. Sem contradição o mundo não existiria”. E acrescenta que “a
lei da contradição é inerente aos fenômenos, quer dizer, a lei da unidade dos
contrários é fundamental da natureza e da sociedade, em consequência a lei
fundamental do pensamento”. É a característica dos acontecimentos; todos os
fenômenos têm em seu íntimo o movimento contraditório, porque só se
desenvolverão se houver a contradição.
Sendo assim, diante das questões apresentadas e devido à delimitação do
objeto de pesquisa, é de fundamental importância expressar o sentido da concepção
de trabalho antes de entrar na discussão da prática educativa na educação
profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio nos Institutos
Federais.
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2 TRABALHO E SUAS FORMAS HISTÓRICAS: CATEGORIA CENTRAL PARA O
SER SOCIAL

Mas o uso da força de trabalho, o trabalho, é a própria
atividade vital do trabalhador, a manifestação de sua própria
vida. E ele vende essa atividade a outra pessoa para conseguir
os meios de subsistência necessários. Assim, sua atividade é
para ele apenas um meio que lhe permite existir. Ele trabalha
para viver. Não considera nem mesmo o trabalho como parte
de sua vida, é antes o sacrifício de sua vida. É uma mercadoria
que ele transferiu a outro.
Karl Marx

Neste capítulo, apreender-se-á o conteúdo do termo trabalho em seu sentido
ontológico e, como decorrência, seu caráter de princípio formativo na perspectiva
crítica do homem novo e de uma sociedade sem exploração de uma classe social 10
sobre as demais. Observa-se que o trabalho tem importância significativa para os
seres humanos como atividade singular na produção e reprodução de sua vida. Para
tanto, é necessário passear pelas formas históricas que o trabalho assume –
trabalho escravo, servil e compra e venda de força de trabalho (emprego) sob a
sociedade capitalista.
É necessário também referenciar a disputa de classe que ocorre em torno da
categoria trabalho. Essa disputa se restringe não só ao ambiente de trabalho nas
organizações capitalistas, mas também a todos os ambientes que envolvem o
mundo produtivo. Ressalta-se a disputa entre a classe patronal (o capitalista) e a
classe trabalhadora (produtores diretos). As análises mostraram o entendimento de
classe inserida em uma sociedade cuja concepção de trabalho como categoria
agrega, em virtude das suas características, a formação social e coletiva por meio
das relações sociais.

10

Vale lembrar que classe social só existe quando se encontra dinâmica, em movimento contraditório
e em condições de luta.
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Como consequência da disputa de classe imbricada em torno da categoria
trabalho, somos levados a refletir sobre a forma como o trabalho e os trabalhadores
(produtores diretos) são tratados no contexto do modo de produção capitalista,
enfatizando a exploração, expropriação, alienação da classe trabalhadora e o
estranhamento por ela identificado. Assim sendo, a atividade produtiva passa a ser
resumida simplesmente ao vínculo entre o homem e o seu emprego, entre a compra
e venda da sua força de trabalho.

2.1 O trabalho como atividade vital produtora e reprodutora da vida humana

Uma das questões centrais para não se naturalizar as formas históricas que o
trabalho assume nas sociedades de classe, em particular sob a forma de emprego, é
considerá-lo sob o atual modo de produção capitalista como compra e venda de
força humana física e mental.
Contrariamente, Marx, desde os Manuscritos Econômicos Filosóficos até sua
obra principal, “O Capital”, deixou um legado elementar para os que querem
entender que, pela atividade vital do trabalho, o ser humano cria e recria suas
condições de vida: primeiro respondendo às suas necessidades imperativas do
comer, beber, vestir, ter um teto; segundo, por meio destas, outras necessidades.
Assim, apreende-se que a forma mais concisa e densa de compreendermos o
trabalho como algo inerente ao ser humano é tratada no livro “O Capital”.
O ponto inicial parte da premissa de que o trabalho é um processo em que o
homem, pela própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a
natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele
põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade (braços,
pernas, cabeça e mãos), a fim de se apropriar da matéria natural numa forma útil à
própria vida. “Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse
movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza” (Marx, 2013, p.
255).
Netto e Braz (2012), partindo do legado de Marx, destacam três razões que
definem o trabalho como atividade específica do ser humano:
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[...] em primeiro lugar, porque o trabalho não se opera com uma atuação
imediata sobre a matéria natural; diferentemente, ele exige instrumentos
que, no seu desenvolvimento, vão cada vez mais interpondo entre aqueles
que o executam e a matéria; em segundo lugar, porque o trabalho não se
realiza cumprindo determinações genéticas; bem ao contrário, passa a
exigir habilidades e conhecimentos que se adquirem inicialmente por
repetição e experimentação e que se transmitem mediante aprendizado; em
terceiro lugar, porque o trabalho não atende um elenco limitado e
praticamente invariável de necessidades, nem as satisfaz sob formas fixas;
se é verdade que há um conjunto de necessidades que sempre deve ser
atendido (alimentação, proteção contra intempéries, reprodução biológica,
etc.), as formas desse atendimento variam muitíssimo e, sobretudo,
implicam o desenvolvimento, quase sem limites, de novas necessidades
(NETTO; BRAZ, 2012, p. 42-43, grifo dos autores).

Portanto, no processo de trabalho, a atividade do homem se efetua por meio
da transformação do objeto de trabalho pretendido desde o início do processo,
encerrando-se no produto, o qual é matéria natural adaptada às necessidades
humanas (MARX, 1983, p. 151), isto é, “condição universal do metabolismo entre o
homem e a Natureza, condição natural eterna da vida humana [...] independente de
qualquer forma dessa vida, sendo antes igualmente comum a todas as suas formas
sociais” (MARX, 2013, p. 261).
Mészáros (2011) ressalta que “uma das mais importantes necessidades, sem
a qual nenhuma sociedade – passada, presente ou futura – pode sobreviver, é a
necessidade de trabalhar, tanto para os indivíduos ativos [...] como para a sociedade
em geral”. Ou seja, o trabalho pode possibilitar realizações na vida dos indivíduos e
da sociedade e, ao se referir a esta última, o autor confirma o sentido coletivista que
essa atividade deve expressar; assim, reforça-se o sentido do trabalho na vida dos
indivíduos. Complementando, Saviani (2007, p. 154), com tamanha simplicidade,
manifesta sua opinião dizendo que “[...] o ato de agir sobre a natureza
transformando-a em função das necessidades humanas é o que conhecemos com o
nome de trabalho”.
Olhando para o processo histórico do surgimento do homem, detecta-se, logo
de início, o momento em que determinado ser natural se desprende da natureza e é
obrigado, para existir, a produzir a própria vida; bem diferente dos outros “animais,
que se adaptam à natureza, os homens têm de adaptar à natureza a si” (SAVIANI,
2007, p. 154).
Com base no princípio de que o trabalho é uma ação inerente à natureza
humana, ele pode, pois, possibilitar realizações na vida dos indivíduos. No trabalho
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são encontradas as maiores práticas de convivência coletiva e social, além deste
fazer parte das necessidades do homem desde sua origem.
Também por meio do trabalho, homens e mulheres “transformam matérias
naturais em produtos que atendem às suas necessidades”, o que ocasiona as
condições materiais de existência e reprodução da sociedade humana (NETTO,
BRAZ, 2012, p. 42).
O entendimento da categoria trabalho causa debates significativos que
levaram Frigotto (2009, p. 172) a publicar artigo11 enfatizando a polissemia dessa
categoria pois, segundo o autor, a compreensão “não é apenas e, sobretudo,
semântica, teórica e epistemológica [...], mas de natureza histórico-social, ontológica
e ético-política”. Ou seja, discutir a categoria trabalho envolve tanto a sua
fundamentação teórica quanto as relações sociais entre distintas classes produzidas
ao seu redor, porque “tão logo os homens trabalham uns para os outros de alguma
maneira, seu trabalho adquire também uma forma social” (MARX, 2013, p. 147).
Outro destaque sobre o entendimento da categoria trabalho encontra-se em
Iamamoto (2010), quando revela as versões de análises desencaminhadas na
relação entre trabalho, sociabilidade e reprodução social com enfoque marxista. O
primeiro destaque da autora aponta a análise reducionista de trabalho “na sociedade
capitalista ao trabalho concreto, [...] de qualidade determinada ao processo técnicomaterial de trabalho, voltado à produção de valores de uso que responde a
necessidades sociais determinadas” (IAMAMOTO, 2010, p. 54). Desse modo, a
concepção de trabalho fica esvaziada de historicidade na sociedade burguesa, não
permitindo que se relacione aos dilemas da alienação e das lutas pela superação, ou
seja, por essa análise, o trabalho é entendido somente como execução de tarefas
técnico-materiais.
A outra versão destacada por Iamamoto (2010, p. 55) remete à análise da
segmentação entre produção e reprodução, em que a primeira é localizada dentro
da esfera fabril e a reprodução fica para a força de trabalho além do espaço da
fábrica, relacionando-se ao consumo fora do movimento da produção. Ambas as
versões apresentadas mostram a visão do processo laboral pelo prisma burguês,
trabalho material, em que há a transformação imediata da natureza, porém sem
considerar as relações sociais que o constituem.
11

Ver FRIGOTTO, Gaudêncio. A polissemia da categoria trabalho e a batalha das ideias nas
sociedades de classe. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 14, n. 40, jan./abr. 2009.
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No intuito de refletir sobre a categoria trabalho, buscou-se explorar a
historicidade, as relações sociais que dele resultam, o mecanismo de poder
implicado nas suas relações, o tratamento dado a esse processo e ao trabalhador no
contexto do modo de produção capitalista, bem como a sua perspectiva como valor
de troca e trabalho alienado. Torna-se necessário também mostrar a possibilidade
de mudança de rumo da classe trabalhadora em busca do trabalho voltado para o
sentido social e coletivo, a visão da necessidade de trabalhar em prol do grupo de
trabalhadores.

2.2 Trabalho em sua forma histórica

O primeiro modo de produção – ou “trabalho” – surgiu nas comunidades
primitivas, com o objetivo de saciar as necessidades básicas do homem. Todo ofício
era voltado para suprir as demandas do cotidiano, tais como alimentar-se (de
vegetais e da caça), abrigar-se e combater. Apareceram, nesse período, também os
primeiros instrumentos e utensílios construídos com pedra, espinhos e pedaços de
madeira, a fim de facilitar a produção material de elementos necessários à
subsistência e sobrevivência. A produção era partilhada por todos, imperava a
igualdade com a mínima diferença social e não ultrapassava a repartição entre
gêneros. Homens caçavam e mulheres coletavam e preparavam os alimentos
(NETTO; BRAZ, 2012, p. 68).
Nessa forma de vida, a comunidade primitiva, a educação coincidia com o ato
de trabalhar, os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de
produzi-la – aprendiam trabalhando – e educavam-se e educavam as novas
gerações (SAVIANI, 2007, p. 154).
Nesse período da história, todos estavam em relação de igualdade perante o
processo de trabalho, pois cada um desenvolvia sua atividade na busca de
realizações de trabalho simples, e poucas eram as alternativas de ocupação. O
objetivo do produtor era a produção [de matérias com] “valores de uso, e só às
vezes [...] o excedente produzido, ou parte dele, chega a ser trocado. Não existe,
portanto, intercâmbio sistemático de mercadorias; sua ocorrência é eventual, casual,
fortuita” (CARCANHOLO, 2011, p. 47).
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Outra característica da comunidade primitiva era o nomadismo, porém este
deixa de existir logo que elementos diferentes surgem em seu interior, “a
domesticação

de

animais

e

o

surgimento

da

agricultura”,

os

quais

consequentemente levam à primeira distinção entre comunidades. A dedicação ao
pastoreio e ao cultivo da terra fixa os homens a um território. Esse processo de
permanência do indivíduo em um local assinalou significativas transformações nas
relações dessas comunidades, como evolução dos instrumentos de trabalho,
controle do tempo e uso das forças naturais, por exemplo, a irrigação
(CARCANHOLO, 2011, p. 68).
Esse passo à frente, por assim dizer, fez que a ação do homem sobre a
natureza gerasse uma produção que ultrapassava as necessidades da subsistência
e sobrevivência dos membros da comunidade, ocasionando o excedente econômico
(CARCANHOLO, 2011, p. 68). Nesse momento se iniciava o processo de produção
– plantar e armazenar alimentos e, com isso, gerar produção de excedentes. Não
obstante desencadeava o processo de acumulação de riquezas implicando a queda
do sistema primitivo e o aparecimento de novos modos sociais de interação
produtiva.
O surgimento dos excedentes gerou a possibilidade de acumular produtos do
trabalho, e, consequentemente, dois efeitos emergem no seio das comunidades
primitivas: “divisão na distribuição do trabalho” e a exploração do trabalho humano,
sobretudo, alterações nas relações sociais. A produção de excedente – aquilo que
não era demandado pela comunidade – destinava-se à troca com outras
comunidades, surgindo trocas e a produção de excedentes sob a forma de
mercadoria. Ressalta-se, como dito anteriormente, que a primeira divisão do
trabalho ocorreu na comunidade primitiva entre homens e mulheres, posteriormente
entre artesanato e ocupações agrícolas, caminhando para a divisão entre cidade e
campo e, mais tarde, para a divisão mais radical, entre atividades manuais e
atividades intelectuais, e firmando a divisão social do trabalho.
O excedente econômico e a sua apropriação por aqueles que passaram a
explorar os produtores diretos (trabalhadores) levaram à dissolução da comunidade
primitiva contribuindo para o surgimento do modo de produção escravista,
caracterizada pela coerção aberta e a subtração violenta e real do excedente
produzido pelo produtor direto, o escravo (CARCANHOLO, 2011, p. 69-75). No item
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2.3 deste capítulo, será desenvolvido especificamente o conteúdo da exploração do
trabalhador.
É a posse privada da terra, principal meio de produção, a iniciar a divisão dos
homens em classe; aqui, proprietários e não proprietários. Contudo, a divisão dos
homens em classe e o controle privado da terra possibilitaram à classe dos
proprietários viver do trabalho dos não proprietários, que passam a ter a obrigação,
por meio do trabalho, de manter-se a si e ao dono da terra, seu senhor (SAVIANI,
2007).
“É a possibilidade de um homem produzir mais do que consome [...] que torna
compensador escravizá-lo; só vale a pena ter escravos se o seu proprietário puder
extrair deles um produto excedente” (CARCANHOLO, 2011. p. 77). Destaca-se
agora que, além de o “dono” da propriedade se apropriar do trabalho do produtor
direto (indivíduo, homem), este passa a ser propriedade de outro homem da mesma
forma que esse é dono das terras cultiváveis, ou seja, o produtor direto torna-se um
objeto capaz de até ser comercializado. Ellen Wood assim comenta:
Escravidão é a forma pré-capitalista de exploração de classe sobre a qual
se poderia dizer que o explorador exerce um controle contínuo e direto
sobre a produção; mas, deixando de lado muitas questões relativas à
natureza e ao grau de controle do proprietário de escravos sobre o processo
de trabalho, uma coisa fica clara: mesmo entre as muito poucas sociedades
em que a escravidão generalizou na produção, ela nunca se aproximou da
generalização do trabalho assalariado nas sociedades capitalistas
avançadas, mas foi sempre acompanhada, talvez superada, por outras
formas de produção (WOOD, 2011, p. 39).

Com a divisão dos homens em classe, proporcionada pela execução do
trabalho, inicia-se também a divisão na educação. Antes se aprendia dentro do
próprio processo de trabalho. Com o período escravocrata, aparecem duas formas
diferentes e separadas de educação: uma para a classe dos proprietários, a
educação dos homens livres com foco nas atividades intelectuais, na arte da palavra
e nos exercícios físicos de caráter lúdico ou militar, a qual deu origem à escola; e a
outra para a classe dos não proprietários, identificada como educação dos escravos
e serviçais, na qual o conhecimento era assimilado durante o próprio processo de
trabalho (SAVIANI, 2007, p. 155).
Ao cabo do período marcado pela escravidão, iniciava-se o modo de
produção feudal, cuja base econômica era centralizada na terra cultivável
pertencente a um nobre, o senhor, que subordinava a ele os produtores diretos, os
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servos, devedores de tributos e prestações, geradores de excedentes na agricultura
e na pecuária, expropriados pelos senhores feudais mediante o monopólio da
violência. No feudalismo ocorria uma relação entre o senhor e o servo,
diferentemente do que acontecia com o escravo e seu dono. Essa relação era
marcada pela prestação de serviços pelo servo em troca da proteção da vida pelo
senhor (NETTO; BRAZ, 2012, p. 81).
Consequentemente, o modo de produção feudal ocasionava excedentes,
levando os senhores a iniciar entre si o processo de troca de mercadorias e
proporcionando o surgimento das atividades comerciais cujo resultado acarretaria,
mais tarde, no rompimento da base feudal e no nascimento de outro grupo social, a
burguesia, marcada por uma economia de base mercantil (NETTO; BRAZ, 2012, p.
82). Evolutivamente, ao lado do comércio e dos ofícios, apareceram, finalmente, as
artes e as ciências; das tribos saíram as nações e os Estados (ENGELS, 2013).
Entretanto, para atender às necessidades das classes burguesas, não
bastava qualquer Estado, mas um Estado caracterizado pelos princípios burgueses,
tendo sob a sua tutela os “órgãos onipotentes” (o exército, a polícia, a burocracia).
Assim,
[...] a nova classe dominante [burguesia] articulou a superestrutura
necessária para o desenvolvimento das novas forças produtivas de que o
seu ascenso era o inequívoco indicador: criam-se as melhores condições
para a concretização histórica do modo de produção que tem como uma de
suas classes fundamentais a burguesia – trata-se do modo de produção
capitalista [...] (NETTO; BRAZ, 2012 p. 87-88, grifo do autor).

O que define a burguesia como nova classe fundamental é o fato de ela, por
uma acumulação primitiva e mediante os lucros do período mercantilista, tornar-se
proprietária privada dos meios e dos instrumentos de produção. Tal fato lhe permitiu
instaurar um processo de exploração daqueles que só têm, como meio de vida, a
venda da força de trabalho: a outra classe fundamental, a classe trabalhadora. Esta
se torna a mercadoria especial, única capaz de produzir um excedente além do seu
valor.
Na compra dessa mercadoria especial, e dentro de um contrato legal, o
capitalista extrai a mais-valia (absoluta e relativa) e pode ampliar a acumulação do
capital. Como o capitalista compra o tempo de trabalho, e não o trabalho do
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trabalhador, ele busca estabelecer leis e estratégias, para refinar, cada vez mais, os
mecanismos de exploração e expropriação.
Assim, aparece o modo de produção capitalista caracterizado inicialmente
pela divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, controle hierárquico e
fragmentação/desqualificação do trabalho. Tais características foram acentuadas
com a Revolução Industrial, momento em que “constituiu-se numa fase da luta de
classes na qual o capital desenvolveu uma base material para a subordinação real
do trabalho [ao sistema dominante]” (BRIGHTON GROUP, 1991, p. 32-38).
Destaca-se, ainda, que a fragmentação e a divisão do trabalho ficam
condicionadas tanto à classe dominante e ao seu Estado quanto às “exigências
objetivas da prevalecente divisão social do trabalho”. É lógico que o Estado burguês
só cumpre com sua função protetora “até o limite em que o exercício dessa função
corresponda objetivamente aos interesses da classe dominante como um todo”
(MÉSZÁROS, 2011. p. 357).
Na tentativa de entender o que se passa com a consciência da classe
trabalhadora quanto ao aspecto da divisão do trabalho, Gramsci (1999) diz que
[...] o homem ativo de massa atua praticamente, mas que não tem uma
clara consciência teórica desta sua ação [de trabalhar], a qual [e somente
tem], [...] é um conhecimento do mundo na medida em que o transforma.
Pode ocorrer, aliás, que sua consciência teórica esteja historicamente em
contradição com o seu agir. É quase possível dizer que ele tem duas
consciências teóricas [...]: uma implícita na sua ação, e que realmente o une
a todos os seus colaboradores na transformação prática da realidade; e
outra, superficialmente explícita ou verbal, que ele herdou do passado e
acolheu sem críticas (GRAMSCI,1999, p. 103).

Assim, por meio dessa consciência teórica, o homem, cercado por
necessidades cotidianas, deixa-se levar ao extremo e, como consequência, acentua
a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, constituindo aspecto de
monopólio do conhecimento pelo capital e segurando para si o poder de projetar os
sistemas de produção. Para tanto, torna-se imperiosa a adoção de hierarquias
institucionalizadas, de forma a manter a disciplina essencial, para que ocorra a
alocação de tarefas, imposição de velocidades e intensidades, punição da má
qualidade, entre outros, diante a desqualificação das funções de trabalho, pois o
sistema capitalista determina as rotinas e padrões e torna o trabalho mais rápido e
simples. O capital requer força de trabalho que seja barata e fácil de ser substituída
(BRIGHTON GROUP, 1991).
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Nesse sentido, o Brighton Group (1991) diz que “o capitalismo é um sistema
social no qual uma dada quantidade de trabalho abstrato socialmente necessário
(valor) tem a propriedade de ser capaz de ativar e socializar mais tempo de trabalho
ainda, e assim criar valor extra, excedente”.
Vale ressaltar que, com o advento desse modo de produção, o trabalho passa
a ter uma organização própria. Segundo Silva (2011, p. 163), “a organização do
trabalho pode ser definida preliminarmente como a forma de conceber os conteúdos
das atividades de trabalho, bem como a sua divisão entre trabalhadores”,
estabelecendo, para o autor, uma dicotomia entre atividade pensada e atividade
executada, o que, consequentemente, proporciona um corte entre a concepção do
trabalho e a atividade do trabalhador, com o objetivo de produzir o máximo de lucro.
O processo de trabalho capitalista obedece a uma forma específica em que
[...] o trabalho coletivo baseado na maquinofatura na qual o capital, tendo o
monopólio do conhecimento e do poder sobre as relações entre trabalhador
e os meios de produção, usa este poder, esta dominação real, a fim de
fazer valer o objetivo da valorização (BRIGHTON GROUP, 1991, p. 20).

Comparando essas ideias com as da época primitiva em que era socialmente
dividido, inicia-se outro período da história do trabalho no qual requer a sua divisão
como condição de existência para a produção de mercadorias, desde que a
produção de mercadorias não seja condição de existência para a divisão social do
trabalho (MARX, 2013, p. 119-120). Esta forma pertence a uma “formação social em
que o processo de produção domina os homens, e não os homens o processo de
produção, são considerados por sua consciência burguesa como uma necessidade
natural tão evidente quanto ao próprio trabalho produtivo” (MARX, 2013, p. 156).
Mészáros (2012), ao debater as ideias de Sartre, aponta uma situação
preocupante no que se refere à persuasão do capitalismo em relação aos
trabalhadores quando esse sistema consegue fazê-los inserir no rol de suas
necessidades, para sua subsistência, mercadorias artificiais, por exemplo, um carro.
O trabalhador gasta suas energias na produção de carros e, para ganhar
dinheiro com que possa comprar um carro que ele mesmo produziu, tem a
impressão de que supriu uma necessidade sua. Essa consciência torna-se tão
perigosa aos trabalhadores, que nem percebem que o sistema capitalista, além de
motivar o consumo das necessidades artificiais, implanta a consciência da
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alienação, pois o trabalhador não se reconhece como produtor do carro que
comprou.
Desse modo, “o capital reúne os meios de produção e a força de trabalho e
põe-nos a trabalhar [...] pelo objetivo da valorização, de maximizar a produção de
mais-valia” (BRIGHTON GROUP, 1991, p. 17). Wood (2011) revela outro ponto de
destaque quanto à apropriação do trabalho:
A concepção de “trabalho” como “melhoramento”, produtividade e
qualidade, que pertencem menos aos trabalhadores que ao capitalista que
as aciona, está no centro da “ideologia burguesa” e se reproduz
constantemente na linguagem da economia moderna, na qual os
“produtores” não são os trabalhadores, mas os capitalistas (WOOD, 2011,
p. 172).

Essa relação entre o capital e o processo de trabalho leva a uma divisão
social de significado expressivo:
[...] entre os que produzem ou aplicam conhecimento científico e tecnológico
no projeto de sistemas de produção e na resolução cotidiana dos problemas
envolvidos na operação do sistema e aqueles cuja relação com o sistema
de produção é calculada, padronizada e especificada previamente pelo
capital, com o objetivo de produzir um produto que seja previamente
conhecido com precisão (BRIGHTON GROUP, 1991, p. 33).

De certa forma, mesmo com o emprego de equipamentos automatizados,
continua a existir diferença entre aqueles trabalhadores com atribuição de
concepção e resolução de problemas e aqueles responsáveis em tomar conta do
equipamento, porém sem interferir no seu funcionamento. Toda interferência é feita
pelo seu dono, detentor dos direitos, o capitalista. Ou seja, continua a acontecer a
divisão social do trabalho, digamos, moderna, atual, mas na verdade o que se vê
imanente é a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual (BRIGHTON
GROUP, 1991, p. 32-33).
A análise da relação de trabalho com emprego de equipamentos
automatizados e o uso das tecnologias serão relatados mais adiante neste capítulo,
levando em consideração o trabalho “alienado”, “estranhado”, “esvaziado”.
Porém, Mészáros (2007 p. 352, grifo do autor) ressalta que, nas análises do
processo de trabalho, não é dada a devida importância ao significado de “trabalho
produtivo”, deixando de lado um aspecto importante e “ignorando uma questão da
maior gravidade quanto à fragmentação e à divisão interna do trabalho: a escassez
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das oportunidades de trabalho, necessária e precipitadamente crescente, na
estrutura do desenvolvimento tecnológico capitalista”.
Apesar de a compra e venda da força de trabalho existirem desde a
antiguidade, essa força não constituía uma classe de trabalhadores assalariados
nem se tornou significativa até o advento do capitalismo industrial, isto é, a produção
de mercadorias em bases capitalistas, comparada ao capitalismo mercantilista. O
capitalismo industrial inicia-se quando uma quantidade significativa de trabalhadores
é empregada com objetivo de executar tarefas para os capitalistas. Dessa maneira,
tornava-se importante encontrar uma forma para que o controle do processo de
trabalho que estava sob o domínio dos trabalhadores chegasse ao domínio dos
capitalistas. Essa transição caracteriza a alienação progressiva dos processos de
produção do trabalhador para o capitalista (BRAVERMAN, 1987).
A necessidade de cuidar dos problemas referentes à organização do trabalho
e à sua relação com o modo capitalista de produção proporciona o aparecimento de
teóricos referentes ao tema, levando em consideração a eficácia na realização das
tarefas, sobretudo o princípio do lucro. Entre outros “peritos em gerência”, aparece
no cenário mundial Frederick Winslow Taylor, na virada do século 19, conhecido
como o criador da Gerência Científica, que se constitui principalmente na elevação
da produção por meio de técnicas de racionalização do trabalho, ou seja, de uma
rígida supervisão com chefes, procurando eliminar os desperdícios, classificando
operários e definindo tarefas a serem executadas, remuneração em relação à
produtividade, ensinamento da sequência correta do trabalho, com tempo de
realização medido, prêmios de eficiência, sistema de rotina (BRAVERMAN, 1987).
Observa-se claramente que, desde essa época, havia divisão hierárquica, ou
seja, a organização do trabalho fazia distinção entre o chefe, que determinava as
tarefas a serem cumpridas, e o operário, que obedecia às ordens dadas, sem pensar
na forma como se realizariam os ditames proferidos pelo superior; restava somente
o agir.
Cabe, neste momento, abrir um parêntese e esclarecer, à luz de Gramsci
(2000), a ideia da fragmentação trabalho. Diz o autor:
Na verdade, o operário ou proletário, por exemplo, não se caracteriza
especificamente pelo trabalho manual ou instrumental, mas por este
trabalho em determinadas condições e em determinada relações sociais
(sem falar no fato de que não existe trabalho puramente físico e de que até
mesmo a expressão de Taylor, do “gorila amestrado”, é uma metáfora para
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indicar um limite numa certa direção: em qualquer trabalho físico, mesmo no
mais mecânico e degrado, existe um mínimo de qualificação técnica, isto é,
um mínimo de atividade intelectual criadora) (GRAMSCI, 2000, p. 18).

No que concerne à teoria preconizada por Taylor, Ford faz adaptação
principalmente na linha de montagem das indústrias automotivas, perfilando os
trabalhadores em ordem, isto é, um encadeamento de pessoas. Ressalta-se que
esses trabalhadores permaneciam em seus postos de trabalho, também durante o
tempo dedicado ao descanso. O que chama a atenção da teoria de Ford é que ele
conseguiu promover um padrão de produção/consumo em massa na sociedade de
produtos comercializados com baixo custo.
Destaca-se, nas teorias apresentadas por Taylor e Ford, que a organização
do trabalho no setor produtivo não permite a flexibilização, e a responsabilidade da
produtividade recai sobre os trabalhadores da base da pirâmide racional, sem que
estes tenham condições de opinar sobre as formas de executar suas funções.
Tais concepções de organização do trabalho permaneceram ainda por muitos
anos. Contudo, no início dos anos 1980, chegam, com muita força, novas
tecnologias capitaneadas pelo desenvolvimento da informática. Em consequência,
aparece também nova forma de gestão da produção, a qual chama os trabalhadores
a participar do processo com objetivo de elevar a produtividade. Essa forma de
gestão se caracteriza de modo que o trabalhador possua iniciativa individual,
raciocínio lógico, atividade cognitiva intensa, criatividade, capacidade de assumir
risco e reagir com presteza, habilidade para tomar decisão e resolver problemas
(HELOANI, 2011).
O aumento da produtividade do trabalho, como consequência da inovação
tecnológica, normalmente vem acompanhado de um fenômeno diferente com
distintos resultados, e não tão facilmente visível: a intensificação do trabalho.
Consiste no fato de que uma quantidade de trabalho maior se concentra no mesmo
tempo de trabalho, em razão de uma aceleração das operações na produção. A
maior intensidade do trabalho aumenta o valor produzido em um determinado
período de tempo e, consequentemente, o aumento da produtividade do trabalho
(CARCANHOLO, 2011. p. 83).
Surge, então, o processo de trabalho em que a cronometragem e a produção
em série e de massa passam para a produção caracterizada pela “especialização
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flexível”, por novos padrões de busca da produtividade, por novas formas de
adequação da produção à lógica de mercado (ANTUNES, 2011).
Com o desenvolvimento tecnológico, uma decisão da diretoria executiva que,
na década de 1960, demorava cinco meses para chegar aos operários, atualmente
não gasta mais do que algumas semanas, além de que a base da pirâmide
burocrática (operários) já não precisa ser tão grande, pois, com a automação, várias
ações realizadas por homens foram substituídas por máquinas automatizadas.
Diante disso, a inclusão das massas, elemento do capitalismo social, ficou para trás,
fazendo surgir a nova individualidade idealizada, um indivíduo que adquire novas
capacitações constantemente alterando sua base de conhecimento (SENNETT,
2008). Dessa maneira, o trabalhador atual passa a ter que apresentar, em seu perfil
profissional, a capacidade de aprender e desaprender, para atender às demandas
do mundo do trabalho.
À vista disso, as novas tecnologias capitaneadas pela microeletrônica
contribuem para a flexibilização das leis que protegiam os trabalhadores e instauram
processos de superexploração. Desse modo,
O capital já não necessita de toda a força de trabalho e já não há mais lugar
para a estabilidade do trabalhador. Há apenas lugar para os mais
‘competentes’, ou que desenvolvem, ao longo de sua vida, aquelas
qualidades técnicas e psicossociais que interessam ao mercado. Cada
indivíduo tem que isoladamente negociar o seu lugar e moldar-se às
necessidades do mercado e pelo tempo que o mesmo necessita
(FRIGOTTO, 2015, p. 220).

A forma mais conhecida da flexibilização do trabalho, aliada à produção,
encontra-se no modelo japonês ou toyotismo, que se caracteriza pelo processo ágil
e lucrativo de produção, pelo estoque mínimo (just in time) e pela reposição de
mercadorias somente depois das vendas (kanbam). Ou seja: para dar conta de novo
processo, o trabalhador deixa de ser aquele caracterizado pela fixação no posto de
trabalho e passa a ser o não especializado, polivalente, multifuncional, diferente
daquele trabalhador que se desenvolveu na empresa taylorista e fordista
(ANTUNES, 2011). Abaixo destacamos algumas características do modelo toyotista,
tais como:
[...] um princípio organizacional da produção de mercadorias, uma nova
lógica da produção capitalista, novos elementos de administração da
produção de valor, de gestão (e exploração) da força de trabalho, cujo valor
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universal é construir uma nova hegemonia do capital na produção, através
da “captura” da subjetividade operária pela lógica do capital (ALVES E
MORAES, 2006, p. 111).

Nesse conceito, ressalta-se que permanecem a exploração operária e a
capacidade de promover uma nova racionalização do trabalho pela lógica do capital,
porém com uma novidade: a captura da subjetividade do trabalhador que se
distingue, nesse plano, dos princípios do taylorismo/fordismo. Alves e Moraes (2006)
alertam sobre essa questão dentro dos objetivos do toyotismo:
[...] é subjetividade clivada, dividida entre a dimensão racionalizante e
irracional da vida social. É uma esquizofrenia do capitalismo global que
permite a constituição na instância da produção de uma suposta nova
subjetividade do trabalho, ‘capturada’ pelos valores empresariais (ALVES E
MORAES, 2006, p. 111).

O toyotismo caracteriza-se também pela “manipulação” da permissividade dos
trabalhadores, por meio de inovações organizacionais, perante o complexo sistema
de produção de mercadorias e serviços, e assim supera os limites alocados pelo
taylorismo/fordismo (ALVES; MORAES, 2006).
Dejours (2004, p. 31) ressalta que, “com a evolução do trabalhar, sob o
império das novas formas de organização do trabalho, de gestão e de administração
específicos do novo neoliberalismo é nolens volens (quer queira quer não), o futuro
do homem está comprometido”. Isso ocorre porque a organização do trabalho na
sociedade neoliberal prioriza o sacrifício da subjetividade do trabalhador em prol da
rentabilidade e da competitividade.
Verifica-se que, ao longo de muitos anos, a categoria trabalho tomou diversas
formas

proporcionando

consequências

no

modo

de

vida

da

sociedade:

primeiramente se estabelece uma relação social, na maioria das vezes antagônica,
entre indivíduos, principalmente entre quem proporciona a possibilidade de trabalho
(senhor, burguês, capitalista), neste caso emprego, e aquele que executa – o
trabalhador (produtor direto); segundo, aparecem os resultados, fruto dessa relação
social.
Para Marx, essa relação se expressa, de um lado, pelo possuidor de dinheiro,
o capitalista, e, de outro, pelo possuidor da força de trabalho, o trabalhador, “o
primeiro, com ar de importância, confiante e ávido por negócios; o segundo, tímido e
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hesitante, como alguém que trouxe sua própria pele ao mercado e agora não tem
mais nada a esperar além da despela” (MARX, 2013, p. 251).

2.3 As relações sociais implicadas em torno da categoria trabalho

Seguindo uma linha de raciocínio coerente com a tese, torna-se necessário
debater sobre a disputa de classe que ocorre em torno da categoria trabalho. O
debate não só se restringe ao ambiente de trabalho nas organizações capitalistas,
mas ainda às consequências das tensões fora dele. Talvez o debate mais
significativo seja a disputa entre a classe patronal (o capitalista) e a classe
trabalhadora (produtores diretos). Ressalta-se o entendimento de classe inserida em
uma sociedade, a concepção do trabalho como categoria, que agrega, em virtude da
sua característica, a formação social e coletiva.
Ao longo da história, o trabalho tomou diversas formas proporcionando
consequências no modo de vida da sociedade. Primeiramente se estabelece uma
relação social, na maioria das vezes antagônica, entre indivíduos, caracterizada pela
existência daquele que proporciona a possibilidade de trabalho (senhor, burguês,
capitalista), neste caso emprego, e daquele que executa – o trabalhador (produtor
direto). Ademais, as mercadorias aparecem como resultado, fruto dessa relação
social, tudo avalizado pelo Estado burguês. Mao Tsé-tung (1979) corrobora e
adverte:
[...] a prática social dos homens não se limita à atividade de produção. Ela
apresenta ainda muitas outras formas: luta de classes, vida política,
atividade desenvolvida no domínio da ciência e da arte, em resumo, o
homem social participa em todos os domínios da vida prática da sociedade.
[...] Numa sociedade de classe, cada indivíduo existe como membro de uma
classe determinada, e cada forma de pensamento está invariavelmente
marcada com selo de uma classe (TSÉ-TUNG,1979, p. 13).

Marx (2007, p. 35) enfatiza que o homem tem a consciência da necessidade
de firmar relações com os outros homens que o cercam, constituindo, a priori, a
inevitabilidade da vida em sociedade, ou seja, é um ser social e, nessa concepção,
traz consigo determinadas categorias decisivas, como o trabalho, a linguagem, a
cooperação e a divisão do trabalho (LUKÁCS, 2013). Mas é no trabalho que o
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homem determina o seu comportamento, em relação a si mesmo, na condição de
sujeito desse processo: “O trabalho modifica forçosamente também a natureza do
homem que o realiza” (LUKÁCS, 2013, p. 129). A necessidade de se relacionar com
outros homens, a princípio no trabalho, faz com que dessa relação nasça a classe
trabalhadora, composta por aqueles indivíduos que vendem sua força de trabalho.
Quanto à amplitude da classe trabalhadora, Mattos (2014, p. 201-202),
quando se apoia em Antunes (1999, p. 102-104), ao defender a noção ampliada de
classe trabalhadora, nela inclui, em sua totalidade, aqueles que vendem sua força
de trabalho, tendo no centro tanto os trabalhadores produtivos quanto os
improdutivos, o proletariado rural, o proletariado precarizado, o subproletariado
moderno, os trabalhadores terceirizados e precarizados, os trabalhadores da
economia informal, isto é, as frações de classe, além dos trabalhadores
desempregados, excluídos do processo de produção em face da reestruturação do
capital.
Desse modo, surge uma classe que tem de suportar todos os fardos da
sociedade sem desfrutar suas vantagens, expulsa da sociedade, forçada à mais
decidida oposição a todas as outras classes, além de configurar como a maioria dos
membros da sociedade (MARX, 2007).
Evidencia-se, portanto, que uma classe somente se reconhece em confronto
com outra classe, com posições antagônicas tanto nos aspectos econômicos como
nos políticos e culturais. Para efeito desta tese, destacam-se, de um lado, as classes
e as respectivas frações dos trabalhadores assalariados e, do outro, a classe
capitalista, na qual sobressai a extração da mais-valia pela classe dominante,
caracterizando a exploração do trabalho pelo capital. Mesmo com a “supressão da
exploração do trabalho pelo capital, [...] não implica redução da produção de
riquezas” (NETTO, 2013, p. 25) para os capitalistas.
Em virtude dessa divisão do trabalho, ações de domínio, apesar de
incipientes, “todas as formas mais elevadas de produção que vieram depois [da
propriedade comunal] conduziram à divisão da população em classes diferentes e,
portanto, no antagonismo entre classes dominantes e as classes oprimidas”.
Acrescentam-se as consequências dos “interesses das classes dominantes [que]
converteram-se no elemento propulsor da produção, enquanto esta não se limitava a
manter, bem ou mal, a mísera existência dos oprimidos” (ENGELS, 2013, p. 28).
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Observam-se na classe dos trabalhadores as frações de classe inseridas em
uma classe de maior amplitude, a classe dos trabalhadores assalariados, porque os
indivíduos se encontram ora em atividade realizando trabalho produtivo, ora como
trabalhadores latentes em virtude de a própria dinâmica do capital colocar os
indivíduos no banco dos desempregados, como manobra para baratear os custos
com a força de trabalho e aumentar a extração de mais-valia.
Fernandes (1975, p. 82), complementando essa lógica, afirma que “o referido
padrão de mercantilização do trabalho é específico do capitalismo dependente e
subdesenvolvido [...], pois ele se constitui como conexão da acumulação dual de
capital e a apropriação repartida do excedente econômico nacional”. E o capitalismo
dependente, segundo o autor, ao impor o subdesenvolvimento, produz o privilégio
para as classes “altas” e “médias” como autodefesa e conservação das relações
internas de dominação.
Destaca-se, ainda, que o capitalismo em sua evolução cria condições de
dependência com a autonomização, “aperfeiçoando técnicas de desenvolvimento
por associação dependente, controle autoritário ou totalitário do poder e de
exploração cruel da massa de trabalhadores e de despossuídos”. Caracteriza-se
ainda pela subordinação e dependência do centro hegemônico do capital, pela
associação da burguesia interna ao capital externo, pelo patrocínio do Estado na
acumulação dual do capital, pela apropriação repartida do excedente econômico
nacional e principalmente da depleção de riquezas, exceção ao excedente
econômico, à custa da classe assalariada e destituída da população, por meio de
mecanismo de sobreapropriação e sobre-expropriação da classe trabalhadora por
esse sistema (FERNANDES, 1975, p. 76).
Nesse ponto vale destacar que todas essas relações são definidas pela
organização do trabalho diante do imperialismo, do sistema capitalista de produção
que tem sua abrangência mundial. Com relação ao capitalismo dependente, Ramos
(2014) ajuda a entender que
[...] o capitalismo dependente é tanto estrutural à expansão do capital
quanto histórico, pois é criado como necessidade de expansão do capital,
especialmente na sua fase monopolista, instaurando-se nas diferentes
economias (dependentes) conforme a própria histórica do desenvolvimento
(desigual e combinado) (RAMOS, 2014, p. 21).
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É importante ressaltar também que, quanto à força hegemônica do capital,
existe influência de fora para dentro, pois
[...] a dominação externa tornou-se imperialista e o capitalismo dependente
surgiu como uma realidade histórica na América Latina onde as economias
dependentes foram transformadas em mercadorias, negociáveis à distância,
sob condições seguras e ultralucrativas (FERNANDES, 1975, p. 16-17).

Diante

desses

entendimentos,

torna-se

inevitável

pensar

que

o

desenvolvimento do capitalismo apresenta duas características, desigual e
combinado, expressão formulada por León Trotsky. O desenvolvimento desigual
aparece
[...] em função das razões históricas, políticas e sociais. A dinâmica
capitalista opera em ritmo diferenciado nos diversos espaços nacionais,
afetando tanto os países capitalistas como as relações entre eles. [...] um
desenvolvimento combinado [...] pressionados pelo capital dos países
desenvolvidos, os [países] atrasados progridem aos altos, combinado à
assimilação de técnicas as mais modernas com relações sociais e
econômicas arcaicas – e esse progresso não lhes retira a condição de
economias dependentes e exploradas (NETTO; BRAZ, 2012, p. 68).

Por outro lado, Fernandes (1975, p. 32) tece avaliação entre a combinação
vinda de fora e a relação interna: “a combinação de uma ampla maioria de gente
destituída, miserável ou quase miserável, a uma exploração externa implacável e
uma péssima utilização interna da riqueza, por minorias privilegiadas [...]”.
Os países dependentes/subordinados da América Latina até poderiam tornarse livres dessas amarras do sistema capitalista de produção, mas o próprio
Fernandes (1975, p. 55) diz que esse sistema em sua forma dependente está em
constante transformação e acompanha as evoluções das sociedades centrais
hegemônicas; consegue passar apenas da articulação dependente para um
desenvolvimento relativamente autônomo.
Considerando o estado de dependência do Brasil em relação aos países
capitalistas hegemônicos, com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
vislumbrou-se a possibilidade de realizar ações mais voltadas para a sociedade
menos favorecida, quando houve a definição sobre um projeto societário bem
diferente em relação ao do passado. Especificamente, em relação à década de
1990, Frigotto (2011, p. 239) ressalta que ocorreu o mesmo erro da geração
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perdida12 em virtude de se querer conciliar os interesses de uma minoria prepotente
com os de uma maioria desvalida, por meio do combate à desigualdade em uma
sociedade capitalista onde a classe dominante é uma das mais violentas e
despóticas do mundo.
Desse modo, observa-se um trágico momento social refletido no desemprego,
no subemprego ou nas atividades autônomas, o qual atinge parcela significativa da
população mundial. Com isso, mais do que estar empregado, o cidadão tem que
estar em situação de empregabilidade (uma das noções criadas pelo capitalismo),
num mercado em que as oportunidades de trabalho se tornam cada vez mais
voláteis. Sobre isso, Marx (2010, p. 24) adverte:
A procura por homens regula necessariamente a produção de homens
assim como de qualquer outra mercadoria. Se a oferta é muito maior que a
procura, então uma parte dos trabalhadores cai na situação de miséria ou
na morte pela fome. A existência do trabalhador é, portanto, reduzida à
condição de existência de qualquer outra mercadoria. O trabalhador tornouse uma mercadoria e é uma sorte para ele conseguir chegar ao homem que
se interesse por ele. E a procura, da qual a vida do trabalhador depende,
depende do capricho do rico e capitalista (MARX, 2010, p.24).

Não é muito difícil trazer a reflexão de Marx para os dias atuais, pois vale
destacar que para o mercado, dentro da acumulação flexível, não existe sociedade,
e sim indivíduos, e não há como acomodar todos, somente os considerados mais
competentes, os que passam pelo metro que mede o tempo fugaz da mercadoria e
de sua realização (FRIGOTTO, 2011, p. 251).
Nesse contexto, observa-se claramente que o trabalhador passou a ser peça
descartável no modo de produção capitalista e é utilizado enquanto necessário e
produtivo, para perder seu emprego quando já não atende às demandas de sua
realidade produtiva. Com isso, acaba-se também o emprego estável, gerando no
trabalhador a sensação de insegurança e, consequentemente, a ansiedade em
relação a sua vida profissional.
O capital toma para si todas as funções de especificação, organização e
controle, de maneira a executá-las independentemente do trabalhador, impondo
seus objetivos sobre o processo de trabalho. Essa relação dinâmica entre capital e
trabalho é lócus da luta de classe. A dominação do capital ainda prevalece “porque o

12

Expressão usada por Florestan Fernandes. FERNANDES, Florestan. A geração perdida. In:
FERNANDES, Florestan. A sociologia no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1976.
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capital tem tanto poder quanto necessidade de revolucionar constantemente as
forças de produção” (BRIGHTON GROUP, 1991, p. 25).
Quando tratamos de classes sociais, referimo-nos às dos trabalhadores
assalariados e dos capitalistas, por considerá-las com maior facilidade de
materialidade e distinção perceptível aos olhos do leitor, e que ao julgo expressam
características antagônicas mais evidentes, da mais pura expressão da luta pelas
determinações políticas, econômicas e culturais. Por essas duas classes,
evidenciam-se também particularidades da relação trabalho/emprego e a forma pela
qual os trabalhadores/empregados são subjulgados pela classe capitalista.

2.4 Particularidades do trabalho/emprego

A forma histórica e os contornos que a categoria trabalho tomou ao longo dos
anos e, consequentemente, afetou as configurações das classes sociais, levam a
refletir acerca da forma como o trabalho e os trabalhadores (produtores diretos) são
tratados sob o modo de produção capitalista. De acordo com Gramsci (1999),
[...] na realidade, a filosofia da práxis não estuda uma máquina para
conhecer e estabelecer a estrutura atômica do material, as propriedades
físico-químico-mecânicas dos seus componentes naturais (objeto de estudo
das ciências exatas e da tecnologia), mas enquanto é momento das forças
materiais de produção, enquanto é objeto de propriedade de determinadas
forças sociais, enquanto expressa uma relação social [...] (GRAMSCI, 1999,
p. 160-161), [...] e para a filosofia da práxis o ser não pode ser separado do
pensar, o homem da natureza, a atividade da matéria, o sujeito do objeto;
[...] (GRAMSCI, 1999, p. 175).

A práxis produtiva – o trabalho – tem que ser entendida não só como uma
ação meramente física ou intelectual do homem no mundo produtivo, mas também
como uma relação social de produção13 entre a classe trabalhadora e a classe
patronal no sistema capitalista e as tensões imbricadas entre elas. Muito menos, ser
conivente com a divisão do trabalho, mola propulsora da estratégia imposta pelo
sistema dominante com objetivo de enfraquecer e fragmentar a classe trabalhadora.

13

A práxis social não se reduz ao trabalho, porém todas as práxis pressupõem o trabalho. Sobre essa
análise, ver RAMOS (2010) e NETTO (2012).
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Há pouco foi dito que trabalho é a transformação da matéria natural em
produtos que atendem às necessidades dos indivíduos e esse processo provoca
condições materiais de produção e reprodução da humanidade, revelando por meio
da práxis (o trabalho) o caráter criativo e autoprodutivo do homem. Marx (2010, p.
29) revela que “o trabalho é o único meio pelo qual o homem aumenta o valor dos
produtos da natureza, [...] o trabalho é sua propriedade ativa”.
Ademais, Marx (2013, p. 262) diz que o consumo da força de trabalho pelo
capitalista apresenta dois fenômenos expressivos: o primeiro consiste no controle do
trabalhador pelo capitalista, a quem pertence seu trabalho [horas de trabalho], de
forma que os meios de produção sejam consumidos de maneira apropriada, sem
desperdício, conservando o meio de trabalho; e o segundo reporta ao produto final
de posse do capitalista, e não do trabalhador; o capitalista paga o valor da força de
trabalho por um dia [tempo de trabalho]; portanto, sua utilização, como a de qualquer
outra mercadoria – por exemplo, um cavalo que ele aluga –, pertence-lhe por esse
dia.
Segundo Netto e Braz (2012, p. 41), o trabalho é a base da atividade
econômica tornando “possível a produção de qualquer produto, criando valores que
constituem a riqueza social”. E, como categoria, permite fazer referência ao próprio
modo de ser dos homens e da sociedade em que eles vivem. Conforme visto
anteriormente, o trabalho passou por diversas formas, caracterizando o modo de
vida das sociedades – era primitiva, feudal, escravista, burguesa – até chegar ao
modo de produção capitalista. Vale ressaltar as palavras de Ellen Wood (2011, p.
162) sobre os períodos pré-capitalistas acerca dos mecanismos de apropriação do
trabalho:
Nas sociedades pré-capitalistas, em que os camponeses eram a principal
classe produtora, a apropriação – seja pelo proprietário, seja por meio do
Estado – assumia a forma do que se poderia chamar de propriedade
politicamente constituída, ou seja, a apropriação conquistada por vários
mecanismos de dependência política e jurídica, por coação direta – trabalho
imposto sob a forma de dívida, escravidão, servidão, relações tributárias,
impostos, corveia e outras (WOOD, 2011, p. 162).

Assim, o modo de produção capitalista carrega em sua essência a
apropriação dos excedentes e a relação entre trabalhadores e apropriadores
(capitalistas) de mais-valia, porém o capitalista não assume a verdadeira relação
entre ele e os trabalhadores, que é de dominação política, nem a condição de
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servidão (WOOD, 2011, p. 39). Em outras palavras, o poder do capital faz com que
ele se aproprie do resultado do trabalho e do trabalhador de forma velada, como se
mantivesse uma relação harmônica. O capital faz ocorrer conivência dos produtores
diretos nessa relação estabelecida por ele, na forma de contrato de trabalho: as
armadilhas criadas pelo sistema capitalista. Ademais,
[...] o trabalhador está preso ao capitalista não apenas pela sua autoridade
pessoal, mas pelas leis do mercado que determinam a venda do poder de
trabalho. [...] são leis ‘autônomas’ da economia e do capital ‘em abstração’
que exercem o poder, e não a imposição voluntária pelo capitalista de sua
autoridade pessoal sobre o trabalhador (WOOD, 2011, p. 44).

Nesse modo de produção, o que predomina é o trabalho assalariado, cujo
contrato sob o controle do capitalista dita que o produto do trabalho pertença ao
capitalista, pois é determinado para o trabalhador que os meios de produção que ele
manuseia e o espaço físico onde ele está não lhe pertencem, ambos são de
propriedade do detentor do capital. Não resta dúvida de que, com o tempo, os
trabalhadores

sentem-se

explorados

e

injustiçados,

mas

não

conseguem

compreender essa relação, nem os capitalistas têm interesse em que compreendam.
Somente estudos de ordem teórica da produção capitalista na perspectiva da defesa
da classe trabalhadora permitem esse tipo de análise (NETTO; BRAZ, 2012, p. 120).
Mészáros (1998, p. 8) salienta que o capitalismo, como sistema orgânico
global, consolida sua dominação como produção generalizada de mercadorias e
ativa a degradação dos trabalhadores a meros “custo de produção”, como “força de
trabalho necessária” ou “mercadoria comercializável”, pondo o ser humano no
mesmo nível de qualquer outro insumo importante para a produção de mercadorias
ou serviços, ficando à mercê das determinações desumanizadoras da compulsão
econômica. E assim o trabalhador está
[...] submetido a imperativos econômicos que não dependem diretamente do
status jurídico ou político, o trabalhador assalariado, sem propriedade, só
pode desfrutar no capitalismo da liberdade e da igualdade jurídicas [...]
desde que não retire do capital o seu poder de apropriação (WOOD, 2011,
p. 173).

Isso ocorre porque o trabalhador, no sistema capitalista, não possui
propriedade, “o que os obriga a trocar sua força de trabalho por um salário para ter
acesso aos meios de trabalho e de subsistência” (WOOD, 2011, p. 173).
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Sustentando a relação entre o trabalhador e o capitalista, Marx (2010, p. 80)
revela o empobrecimento do primeiro: “quanto mais o trabalhador se desgasta
trabalhando, tanto mais poderoso se torna o mundo objetivo, alheio, que ele cria
diante de si, tanto mais pobre se torna ele mesmo, seu mundo interior, [e] menos [o
trabalhador] pertence a si próprio”.
Netto e Braz (2012, p. 114) dizem que o modo de produção capitalista se
sustenta na relação de exploração da classe trabalhadora, pois os valores pagos
pelo capitalista para consumir matéria bruta (matéria-prima, insumos), construção de
instalações, compras de máquinas e instrumentos, consumo de energia e
combustível, ou seja, os meios de produção, não criam novos valores, sendo estes
transferidos para os produtos finais, somente. É na compra da força de trabalho, da
jornada de trabalho, que o capitalista consegue produzir mais do que comprou. Ele
consegue “extrair da jornada de trabalho dos trabalhadores o excedente [necessário]
(a mais-valia, fonte do seu lucro)”. Do valor excedente, a mais-valia, o capitalista se
apropria sem nenhuma despesa ou custo. Dessa forma, o sistema capitalista tem
[...] a capacidade única de manter a propriedade privada e o poder de
extração de excedentes sem que o proprietário seja obrigado a brandir o
poder político direto no sentido convencional. [...] A expropriação do
produtor direto simplesmente torna menos necessário o uso de certos
poderes políticos diretos para extração de excedentes, e é isso exatamente
o que significa dizer que o capitalista tem poderes econômicos, e não
extraeconômicos, de exploração (WOOD, 2011, p. 43).

Conforme as condições históricas e sociais em que se efetiva o trabalho,
pode-se apresentar aos homens como algo que não lhes pertence, como suas
obras, suas criações, mas como algo que não reconhecem, que lhes é estranho e
opressivo. Dependendo das condições, os produtos do trabalho e da imaginação
dos homens deixam de expressar o seu valor humano, parecendo como algo a eles
estranho, escapando do seu controle, da sua dominação. Nessas condições, “entre
os homens e suas obras, a relação real, que é a relação entre criador e criatura,
aparece invertida – a criatura passa a dominar o criador” (NETTO, BRAZ, 2012, p.
56, grifo do autor).
Essa inversão da práxis caracteriza o fenômeno da alienação, segundo os
mesmos autores, próprio das sociedades em que predominam a divisão social do
trabalho e a propriedade privada dos meios de produção fundamentais, de modo
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que o produto desse trabalho não pertence ao trabalhador, indivíduo expropriado
desse contexto produtivo.
Já Mészáros (2006, p. 39) salienta que a alienação se caracteriza pela
transformação dos seres humanos em “coisas”, de modo que os homens se
confundem com mercadorias, mediante o processo de reificação das relações
humanas,

as

quais

configuram

indivíduos

isolados,

orientados

por

suas

necessidades particulares e por objetivos limitados e imediatistas.
Ele observa duas características fundamentais do processo de alienação:
uma se encontra na transformação da “pessoa viva”, individualizada, em uma
“coisa”, a reificação, numa simples propriedade perante a celebração de um contrato
de trabalho – às vezes um acordo verbal – antes de ser dominada pelo seu novo
dono; a outra se estabelece pela apropriação dos excedentes produzidos pelo
produtor direto, o trabalhador.
Portanto, uma atividade torna-se “alienada quando assume a forma de uma
separação ou oposição entre ‘meios’ e ‘fim’, entre ‘vida pública’ e ‘vida privada’,
entre ‘ser’ e ‘ter’, entre ‘fazer’ e ‘pensar’” (MÉSZÁROS, 2006, p. 167).
Mas o que interessa ao capitalista (o dono) para extrair o excedente é a
jornada de trabalho dos trabalhadores. O capitalista sabe que a jornada de trabalho
tem limitações de ordem fisiológica e de natureza política. A primeira traz como
consequência a debilidade e a exaustão dos trabalhadores, comprometendo a
produtividade; a segunda encontra resistência nas organizações defensoras da
classe operária. Desse modo, o capitalista busca o desenvolvimento das forças
produtivas, potencializando a produtividade sem aumentar a jornada de trabalho e
conseguindo capturar o excedente por meio do aumento da intensidade do trabalho
(NETTO; BRAZ, 2012, p. 123). Trata-se de ação bem característica do modo de
produção capitalista atual, acumulação flexível.
Em face do que se pretende demonstrar, observa-se que o capitalista
impossibilita a subjetividade do trabalhador, principalmente dentro da organização
do trabalho contemporâneo. Dejours (2004, p. 30) salienta que “o trabalho não é,
como se acredita frequentemente, limitado ao tempo físico efetivamente passado na
oficina ou no escritório. O trabalho ultrapassa qualquer limite dispensado ao tempo
de trabalho; ele mobiliza a personalidade por completo”. Ou seja, a análise a ser
feita efetivamente em relação à vida do trabalhador perpassa os limites físicos da
empresa. Tem-se que analisar o "empregado" em sua totalidade, a vida dele fora da
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empresa, com a família, com os vizinhos, com os colegas, no convívio social, no
lazer, e vê-lo como ser social em todo o seu “mundo real”.
Não resta dúvida de que o modelo organizacional de tendência mundial na
atualidade (toyotismo) não se diferencia nesse aspecto, em quase nada, dos
modelos taylorista/fordista, ou seja, o trabalhador continua a ser explorado pelo
empregador, atualmente com uma diferença: o controle extrapola os limites físicos
da empresa, passando a influenciar em sua vida social. O capital passa a tomar
conta dos trabalhadores em todos os lugares onde estejam, isto é, a subjetividade
do trabalhador está nas mãos do patrão.
Desse modo, Marx (2010, p. 83) vai à raiz da questão quando revela o
resultado do processo de alienação de um homem (o trabalhador) que “só se sente
como [ser] livre e ativo em suas funções animais, comer, beber e procriar, quando
muito ainda habitação, adornos, etc., em suas funções humanas só [se sente] como
animal”. Ou seja, o ser humano é tomado por completo pelo seu dono (o capitalista),
de maneira que, até longe do seu ambiente de trabalho, fica submetido aos ditames
de quem lhe proporciona a possibilidade de exercer suas atividades (trabalho) em
troca de salário. Um exemplo dessa peculiaridade do modo de produção capitalista
ocorre quando algum trabalhador, em momento de lazer com a família, revela que,
graças ao seu trabalho, pode proporcionar a toda família aquele momento.
Ressalta que a exploração e a alienação da classe trabalhadora não se
encontram somente na esfera da produção, na produção de mercadorias com valor
de uso, mas também na circulação do capital. Carcanholo (2011), quando se refere
ao capital especulativo parasitário, salienta que
[...] muito mais importante que sua dimensão material (valor de uso), a
riqueza consiste no domínio sobre o trabalho alheio, sobre os seres
humanos. A riqueza capitalista é, para Marx, domínio de seres humanos
sobre seres humanos, ou seja, constitui uma relação social de domínio. De
início se expressa claramente através dos objetos, progressivamente se
torna abstrata e, cada vez menos, exige a matéria constituída pelos valores
de uso para manifestar-se (CARCANHOLO, 2011, p. 74).

E assim gira o mundo do trabalho no modo de produção capitalista. Essa é a
sua dinâmica para se apropriar dos trabalhadores levando-os a produzir cada vez
mais com custo de produção reduzido. Até se tenta ver o mundo do trabalho de
outra forma, mas, com todo esforço que se faz, cai nos aspectos da alienação, da
exploração e da captura da subjetividade da classe trabalhadora. Sabe-se que é
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muito difícil mudar a forma de produção capitalista nos dias atuais, mas o que não
pode deixar de existir são ações contra a hegemonia desse modelo, e a luta tem que
vir de dentro do sistema capitalista. A cada dia, a classe trabalhadora tem que
expressar sua insatisfação com a dominação imposta pelo sistema preponderante
com reivindicações que acabem ou possam entrar em contradição com os impactos
da exploração.
Além do mais, para enfrentar o contexto socioeconômico com base no avanço
tecnológico, transformações de ordem organizacional, e para atender aos
fundamentos do neoliberalismo/capitalismo, o mundo da produção exige a
flexibilização e reestruturação das ocupações dos trabalhadores por meio da
multifuncionalidade e polivalência não ligadas ao trabalho prescrito ou ao
conhecimento formalizado. Para tanto, exigem-se dos trabalhadores qualificações
profissionais que muitas vezes são realizadas por meio de reduzidos treinamentos e,
dessa forma, um único trabalhador desempenha várias funções (PEREIRA; RAMOS,
2006, p. 19). Entende-se que esse processo de multifuncionalidade e polivalência do
trabalhador é mais uma forma de conseguir extrair excedente dos trabalhadores sem
que eles percebam, já que o trabalhador passa a experimentar uma sensação de
gratidão e dívida com a empresa que lhe proporciona esse treinamento reduzido. É
mais uma forma de o capitalismo se apoderar da subjetividade dos trabalhadores.
Porém,

para

dar

conta

do

novo

processo

de

produção,

torna-se

imprescindível a flexibilização dos direitos dos trabalhadores. Antunes (2011, p. 34)
ressalta que são necessários direitos flexíveis que disponham dessa força de
trabalho em função direta das necessidades do mercado consumidor, seja pela
ampliação de horas extras, seja pela contratação de trabalhadores temporários ou
subcontratação, mediante as condições do mercado.
Mas, tratando-se especificamente do avanço tecnológico e sua utilização no
modo de produção capitalista, observa:
O capital consegue impor a velocidade, a intensificação e a continuidade da
produção ao trabalhador em virtude de seu poder para projetar – e então
impô-las – normas e esquemas de pagamento para realização das tarefas,
o mesmo acontece com os padrões de qualidade e sanções, caso aquelas
não sejam alcançadas. [...] e se ele não fizer, não será pago, e o
computador está de olho nos resultados desses testes de controle de
qualidade. São os olhos e ouvidos do capital fazendo valer a disciplina
(BRIGHTON GROUP, 1991, p. 30-31).
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Em entrevista, David Harvey (2013) ressalta o ponto a que se pode chegar
com o avanço tecnológico, pois grande parcela da classe trabalhadora tem sido
afastada de alguns postos de trabalho em razão disso. Atualmente, o mais comum
são as tarefas mecânicas, mas chegará o tempo de substituição das tarefas
intelectuais, por exemplo, um diagnóstico médico. Ou seja, aqueles trabalhadores
que têm competência para desempenhar suas funções utilizando as tecnologias
disponíveis ocupam seus espaços, enquanto aqueles que não têm essa afinidade
são postos de lado ou utilizados em outras atividades de menor exigência, muitas
vezes precarizadas.
Não resta dúvida de que o contexto explicitado leva as políticas emanadas
pela administração do governo a buscar sempre a flexibilização do trabalho,
privatizações das obrigações e das empresas estatais. Desse modo, encontram-se
as facilidades para as correntes financeiras do capital especulativo na economia
nacional, a desobrigação empresarial no cumprimento de direitos trabalhistas e,
cada vez mais, a redução dos deveres estatais.
O poder econômico do capital sobre o trabalho possibilita ao primeiro,
dependendo do método e meios de produção, coagir o trabalhador a um grau de
intensidade, duração e continuidade de produção bastante improvável de ser
encontrado nas formas de produção anteriores, artesanato independente e
agricultura camponesa e, desse modo, possibilita ao capital extrair a mais-valia
absoluta (BRIGHTON GROUP, 1991, p. 20).
Mészáros (2006, p. 130) faz uma exposição comparativa das diversas formas
de dominação de propriedade e formas dominantes de trabalho: propriedades
agrárias com elevado grau de acumulação de riquezas cujo trabalho era a servidão;
propriedades agrárias com interesses comerciais, em que o trabalho era feudal,
servil; propriedades agrárias modernizadas afetadas pela manufatura; trabalho
agrícola; capital industrial livre de todas as determinações políticas e naturais;
trabalho industrial politicamente emancipado (diarista, trabalho assalariado).
Com a perspectiva de transcender positivamente a alienação, torna-se
importante passar pelas tarefas educacionais, de forma que ocorra uma “revolução
cultural” radical, não só a modificação política das instituições de educação, mas o
comportamento predominante em seu cotidiano, para que transcendam as relações
sociais de produção alienada sob o capitalismo para as ações concebidas em torno
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de estratégia educacional socialista, sem nenhuma forma de utopismo educacional
(MÉSZÁROS, 2006, p. 264).
Ao longo da história, registra-se, com muita clareza, a interferência
incontrolável do capital sobre o sistema educacional. Nos dias atuais, “as
modalidades de imposição dos imperativos estruturais do capital” são um tanto
diferentes “em relação aos primeiros e sangrentos dias da ‘acumulação primitiva’
[...]. Por isso que o sentido da mudança educacional radical não pode ser senão o
rasgar a camisa de força da lógica incorrigível do sistema”, mas, de forma planejada
e consciente, pôr em prática uma estratégia de rompimento do controle exercido
pelo capital (MÉSZÁROS, 2006, p. 165).
Inspirado nas palavras de István Mészáros ante a realidade educacional
contemporânea no Brasil, no próximo capítulo se discorrerá sobre a política de
educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio e a
possibilidade da educação politécnica e a formação omnilateral do ser humano,
tendo o trabalho, a ciência e a cultura como eixos, sob o princípio educativo do
trabalho, para vislumbrar uma educação capaz de superar ou, pelo menos,
minimizar, as relações dominantes atuais, em uma perspectiva na qual a educação
não seja vista como “diversão da mente”, meio de restabelecer as energias do
trabalhador diante das atividades práticas monótonas, rotineiras, alienantes. Uma
educação que não permita a separação entre trabalho intelectual e manual, entre
teoria e prática, entre criatividade e rotinas determinadas.
Quando se fala em preparação para o trabalho, observa-se que a ênfase
dada pelos professores busca atender aos ditames das grandes organizações
capitalistas do mundo produtivo. Pode-se identificar e explicar esse pensamento, ao
analisar os projetos pedagógicos dos cursos técnicos de nível médio pois, na
primeira parte, encontra-se o item obrigatório - justificativa14 - que deve expressar a
demanda dos futuros trabalhadores pelo mercado de trabalho. Tal justificativa é
realizada por meio de pesquisa consultando diretamente as empresas ou de forma
indireta por meio documental.
No mundo capitalista contemporâneo, com o aparecimento das formas de
produção, foram requeridas novas qualificações profissionais para a classe
trabalhadora, que no passado lhes foram negadas, por considerar-se que poderiam
14

Item obrigatório nos projetos pedagógicos dos cursos técnicos conforme determinam as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
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proporcionar formação política e resultar em movimento de confrontação com o
capital.
Desse modo, essa concepção que reitera a ameaça da qualificação
profissional para a determinação de uma nova condição material do trabalhador
também reafirma a importância desses novos processos de trabalho para o resgate
da subjetividade do mesmo no ambiente profissional, de modo a possibilitar maior
participação do empregado nos espaços produtivos e nas decisões políticas do
mundo do trabalho.
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3 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E A FORMAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA:
PROJETO EM DISPUTA

No que concerne à educação, desde as primeiras dinastias no Egito, na
Grécia, em Roma e na Idade Média, as escolas cumpriam a função de preparar os
restritos quadros de dirigentes – preparação intelectual – requeridos para a época, e
as funções manuais não necessitavam de preparo escolar. De acordo com Saviani
(2007, p. 158):
[...] A formação dos trabalhadores dava-se com o concomitante exercício
das respectivas funções. Mesmo no caso em que se atingiu alto grau de
especialização, como no artesanato medieval, o sistema de aprendizado de
longa duração ficava a cargo das próprias corporações de ofícios: o
aprendiz adquiria o domínio do ofício exercendo-o juntamente com os
oficiais, com orientação do mestre, por isso mesmo chamado de ‘mestre de
ofícios’ (SAVIANI, 2007).

Até o século XIX, o trabalho era uma atividade separada da educação formal
escolarizada, mas, com a Revolução Industrial, logo trataram de buscar essa
interação, a fim de melhorar o rendimento nos barracões das fábricas. No Brasil,
logo no início do século XX, com a criação das Escolas de Aprendizes de Artífices 15,
atualmente Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o trabalho
assumiu seu protagonismo com o objetivo de preparar trabalhadores para a
produção industrial e agrícola.
O trabalho era próprio do fazer e da servidão, enquanto a escola se dedicava
ao mundo do saber, das “atividades superiores do espírito”. Como atividades
separadas, fizeram por delimitar o universo social, suas diferentes classes de
homens e modos de atuação. Com a Revolução Industrial, a questão do
conhecimento passa a ser tanto problema quanto solução, uma vez que as formas
artesanais tradicionais já não estavam mais dando conta de atender às
necessidades do processo produtivo (CIAVATTA, 2009, p. 19).
A mesma autora salienta que o desenvolvimento dessa relação entre trabalho
e escola se aprofunda e evolui até os sistemas de educação mais recentes, os quais
15

Ao longo deste tempo, várias denominações foram utilizadas nas instituições da Rede Federal de
Educação Profissional: Escola de Aprendizes Artífices (1909); Liceu Industrial (1937); Escola
Técnica (1942); Escola Técnica Federal (1965); Centro Federal de Educação Tecnológica (1999);
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (2008) (IFES, 2009).
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se constroem com base em diferentes posições e interesses de classes sociais
instaladas ou em formação, com a introdução do trabalho como atividade educativa.
Para melhor compreensão do campo trabalho e educação, segundo Ciavatta
(2014, p. 7), não basta compreender somente as contradições entre capital e
trabalho, mas buscar “entender a história como produção social da existência na
sociedade capitalista”. E salienta:
[...] nessa complexa relação da vida social e do conhecimento estão as
bases para a compreensão das relações de trabalho, das lutas
emancipatórias, das políticas educacionais de preparação para o trabalho –
educação profissional, técnica ou tecnológica – nas suas expressões de
adequação ao mercado de trabalho ou de formação humana para o
desenvolvimento do ser humano em toda sua potencialidade (CIAVATTA,
2014, p. 7).

Para ajudar a entender a dimensão da profundidade e complexidade da
relação entre trabalho e educação, Saviani (2007) assim sustenta:
Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva
natural, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois um
produto do trabalho, isso significa que o homem não nasce homem. Ele
forma-se homem. Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele
necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria
existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a
formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem da educação
coincide, então, com a origem do homem mesmo (SAVIANI, 2007, p. 154).

Então, homem, trabalho e educação são categorias indissociáveis desde as
respectivas origens. Não há como separá-los e analisá-los individualmente, uma vez
que são categorias intimamente associados quando se trata de pesquisa do campo
educação e trabalho. Não existe trabalho sem homem nem homem sem educação.
Somente o homem “trabalha e educa”.
Nessa relação complexa e de dependência entre homem, trabalho e
educação, tornaram-se necessárias a intervenção do Estado e a consequente
formalização de documentos legais, a fim de regulamentar o desenvolvimento das
políticas para a educação escolarizada.
No contexto atual e em parte desta pesquisa, tais princípios encontram-se na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n.º 9.394/96, e nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
expressas por meio de parecer e resolução emanados do Conselho Nacional de
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Educação, nas quais todos os Sistemas de Educação em suas diferentes esferas –
Federal, Estadual e Municipal – têm que seguir para a implantação de cursos
técnicos de nível médio.
Existem outros documentos que tratam, de forma mais ampla, da educação
escolarizada, como as Constituições Federal, Estadual e Municipal, e os
documentos legais de cada Estado, mas são as Diretrizes Curriculares Nacionais
que contêm as normas obrigatórias mais específicas que orientam o planejamento
curricular das escolas e os sistemas de ensino para todos os entes federativos.
Na formalização desses documentos legais também existem interesses
políticos específicos de classes direcionados à formação de trabalhadores dentro
dos padrões requeridos pela sociedade capitalista, e não à educação comprometida
com a convivência comunitária; tampouco há a preocupação com uma formação que
estabeleça a relação entre conhecimento e prática do processo produtivo.
Dentro desse contexto complexo em que se inserem homem, trabalho e
educação, vale analisar como um interfere na formação do outro ou como um pode
afetar o outro. Em primeira instância, a análise perpassará pela percepção de como
o mundo produtivo exerce influência sobre a educação, principalmente a
profissional, que no Brasil tem como princípio a responsabilidade de formar
trabalhadores. Mas que tipo de trabalhadores é formado?
Para que esse questionamento agregue novas análises e possibilidades
dialógicas à temática central proposta desta tese – a concepção de trabalho no
contexto da educação profissional integrada ao ensino médio nos Institutos Federais
–, serão abordadas, na seção seguinte, as relações entre o mundo produtivo e os
impactos que produzem no âmbito da educação profissional.

3.1 Influências do mundo produtivo na educação profissional

Com a chegada da indústria moderna, ocorreu uma crescente simplificação
dos ofícios, reduzindo a demanda de qualificação específica em decorrência da
introdução da maquinaria que passou a executar grande parte das funções manuais.
Por meio desta, “que não é outra coisa senão trabalho intelectual materializado, deuse visibilidade ao processo de conversão da ciência, potência espiritual, em potência
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material”. Esse processo torna-se mais significativo com a Revolução Industrial no
período entre o fim do século XVIII e a metade do século XIX (SAVIANI, 2007, p.
156).
Portanto, se a maquinaria proporcionou a materialização das funções
intelectuais nesse novo processo de produção, o caminho para alcançar a
generalização das funções intelectuais na sociedade foi a escola. Em consequência
da Revolução Industrial, os principais países assumiram a tarefa de organizar os
respectivos sistemas de ensino na busca pela generalização da escola básica.
Desse modo, a Revolução Industrial traz consigo a Revolução Educacional: a
primeira colocou a máquina no centro do processo produtivo e a segunda ergueu a
escola como forma principal e dominante de educação (SAVIANI, 2007, p. 159).
Além do trabalho com a maquinaria, houve a necessidade de se realizar as
atividades de manutenção, reparos, ajustes, desenvolvimento e adaptação a novas
circunstâncias. No meio de produção, demandaram-se tarefas que exigiam
qualificação específica obtida por meio de preparo intelectual específica.
Consequentemente,

esse

espaço

foi

ocupado

pelos

cursos

profissionais

organizados nas empresas ou no próprio sistema de ensino, sendo referência para o
padrão de escola; as diretrizes determinantes eram definidas pelas necessidades do
processo produtivo (SAVIANI, 2007, p. 159). Ramos (2010), ao citar Manacorda,
salienta que:
[...] a partir da Revolução Industrial que a educação torna mais explícitos os
seus vínculos com a produção da vida material e passa a encarar o trabalho
ou a formação para a vida produtiva como elemento indissociável e como
princípio que ordena o sistema de ensino, o currículo e as práticas
pedagógicas, reproduzindo as relações sociais de produção e conformando
os sujeitos à ordem da sociedade capitalista (RAMOS, 2010, p. 164).

Reflexos da divisão social e técnica do trabalho – a consolidação das
profissões modernas potencializadas na forma de trabalho intelectual e manual e,
consequentemente, a distinção entre as classes sociais que podem exercê-las de
acordo com a complexidade do conhecimento necessário – são sentidos na
educação, ou seja, são as exigências demandadas pelo mundo produtivo à
educação, seja básica, seja especializada (RAMOS, 2010, p. 162). Todavia, Gramsci
(2000), quando analisa as atividades dos intelectuais, adverte que não há distinção
entre intelectuais e não intelectuais, “[...] porque não existem não-intelectuais. [...].
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Não há atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não
se pode separar o homo faber do homo sapiens” (GRAMSCI, 2000, p. 52, grifo do
autor).
Marca importante nesse contexto reporta à década de 1930 com a revolução
burguesa no Brasil, quando se instauram o modo de produção capitalista e a
consequente industrialização, trazendo consigo a necessidade de formação de
trabalhadores numa perspectiva econômica, e não mais social, como foi idealizada
em sua origem, em 1909, pelo então presidente Nilo Peçanha (RAMOS, 2014, p.
14).
A partir desse tempo, observa-se que a influência do mundo produtivo nos
rumos das ações educacionais chega às correntes pedagógicas. No caso, pode-se
relacionar o período taylorista/fordista com a corrente pedagógica tecnicista, cuja
educação passa a incorporar métodos e conteúdos básicos para um modelo moral e
psicofísico dos sujeitos, tais como: planejamento e organização racional dos tempos;
movimentos e espaços; disciplina rígida; fiel obediência a normas de execução do
trabalho; e atendimento aos padrões convencionais de comportamento (RAMOS,
2010, p. 191).
Saviani (2005) salienta que, em virtude dos princípios de racionalidade,
eficiência e produtividade, pontos fortes do taylorismo, a pedagogia tecnicista passa
a permear a reordenação do processo educativo para torná-lo objetivo e
operacional. Ou seja, do mesmo jeito que aconteceu no processo da produção fabril,
partiu-se para a objetivação do trabalho pedagógico. Na pedagogia tradicional, a
iniciativa cabia ao professor; na pedagogia nova, a iniciativa deslocou-se para o
aluno; enquanto na pedagogia tecnicista, o foco principal é a organização dos meios,
deixando o professor e o aluno em posição secundária.
Fica evidenciado que não se pode separar o mundo produtivo das atividades
cotidianas da escola. É preciso atentar para o rumo que ela deve tomar:
A escola sempre foi uma arma nas mãos das classes dirigentes. Mas essas
não tinham nenhum interesse em revelar o caráter de classe da escola: as
classes dirigentes não passavam de uma minoria, uma pequena minoria,
subordinando a maioria aos seus interesses, e é por isso que se
esforçavam para mascarar a natureza de classe da escola, evitando
colaborar na destruição de sua própria dominação (PISTRAK, 2011, p. 23).
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No Brasil, nos anos 1980, com objetivo de dar outra direção aos projetos
educacionais, travou-se uma significativa luta dos educadores e movimentos sociais
comprometidos com a educação pública pela superação das desigualdades sociais
de classe em defesa da educação unitária, politécnica, na perspectiva da formação
omnilateral do ser humano. Todavia, o que se efetivou foi a aprovação da Lei n.º
9.394/96 pelo Congresso Nacional, a qual trouxe, em seu conteúdo, a formação para
a vida, que seria desenvolver nos sujeitos competências genéricas e flexíveis, de
forma que se adaptassem às constantes incertezas do mundo produtivo
contemporâneo (CIAVATTA; RAMOS, 2011).
Especificamente para a educação profissional, edita-se também o Decreto n.º
2.208/97, mais as Diretrizes Curriculares Nacionais, tanto para o ensino médio
quanto para a educação profissional, que conduzem os currículos baseados na
pedagogia das competências, formulados como comportamentos esperados em
situação de trabalho. Conforme Ciavatta e Ramos (2011),
[...] essa prescrição não escapou a uma abordagem condutivista do
comportamento humano e funcionalista de sociedade, reproduzindo-se os
objetivos operacionais do ensino coerentes com os padrões tayloristafordista de produção (CIAVATTA e RAMOS, 2011, p. 30).

No contexto das inovações tecnológicas, do mundo globalizado, da era do
conhecimento e das bases neoliberais, a educação é tanto influenciada pela
sociedade (registra-se também o segmento empresarial) quanto exaltada como meio
necessário à formação do indivíduo polivalente, preferencialmente, e pronto para
atender às demandas que emergem do mundo produtivo, cujo objetivo maior é
aumentar a produtividade reduzindo o número de trabalhadores por meio das
tecnologias e de métodos gerenciais de exploração da classe trabalhadora. Os
ideários educacionais não escapam aos ordenamentos do sistema de produção
dominante.
O Decreto n.º 2.208/97, que regulamentou os artigos da Lei n.º 9.394/96 no
que se refere à educação profissional, sinalizava a expansão do ensino técnico
profissionalizante. Tal modelo trazia a flexibilidade em seu bojo, no intuito de atender
às rápidas mudanças tecnológicas, tendências econômicas regionais e do mercado
internacional, principalmente; ademais, reforçava a desoneração do governo
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brasileiro em relação a investimentos na ampliação da RFEPT, escolas técnicas e
agrotécnicas federais (SANTOS, 2010).
Diante do contexto descrito anteriormente e da relação com os documentos
legais, observa-se que estes se caracterizam pela preocupação com a necessidade
e a urgência da formação profissional, omitindo o enfrentamento do problema básico
do desemprego estrutural e não priorizando uma formação profissional integrada em
seus múltiplos aspectos humanísticos e científico-tecnológicos, mas regulamentando
formas fragmentadas e aligeiradas de educação profissional em razão do mercado
(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005).
A reforma educacional que o governo brasileiro empreendeu ao longo da
década de 1990 e início deste século desenvolve-se em torno de dois Decretos
determinantes para a educação profissional – 2.208/97 e 5.154/2004 – que são
partes de um projeto hegemônico da burguesia brasileira para a preservação do
poder, num empreendimento subordinado aos processos de globalização e às
políticas neoliberais (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). Como consequência,
o que se observou foi a grande procura por cursos técnicos de nível médio em
atendimento às demandas do mercado de trabalho neoliberal com a busca pela
formação de indivíduos polivalentes.
Segundo Moura (2010), a edição do Decreto n.º 2.208/97 causou prejuízos
tanto para o ensino médio quanto para a educação profissional, mesmo após a sua
revogação pelo Decreto n.º 5.154/2004, uma vez que é muito difícil desconstruir todo
aparato ideológico que fez parte das reformas educacionais dos anos 1990, ainda
presentes nas políticas atuais.
Mas o que sempre se buscou durante os debates das reformas educacionais,
pelo menos entre os movimentos sociais e intelectuais comprometidos com as
causas da educação básica pública como direito social e subjetivo, era acabar com a
permissiva

dualidade

estrutural

latente

em

nossas

legislações,

as

quais

preconizavam que a educação geral configurada no ensino médio é para as elites
dominantes e a educação profissional como forma de preparação para o trabalho
para os órfãos, desamparados e filhos de trabalhadores (FRIGOTTO; CIAVATTA;
RAMOS, 2005).
Referindo-se à forma fragmentada como a educação profissional é concebida,
Saviani (2003, p. 138) esclarece, criticamente, que “o ensino profissionalizante é
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destinado àqueles que devem executar, ao passo que o ensino científico-intelectual
é destinado àqueles que devem conceber e controlar”.
E foi a partir de grande expectativa que o meio acadêmico e os intelectuais
comprometidos com a educação profissional esperavam a possibilidade de realizar a
tão grande travessia para a educação politécnica e formação omnilateral do ser
humano, quando se editou o Decreto n.º 5.154/2004.
O restabelecimento dessa garantia por meio do Decreto n.° 5.154/2004
pretende reinstaurar um novo ponto de partida para essa travessia, de tal
forma que o horizonte do ensino médio seja a consolidação da formação
básica unitária e politécnica, centrada no trabalho, na ciência e na cultura,
numa relação mediata com a formação profissional específica que se
consolida em outros níveis e modalidades de ensino (FRIGOTTO;
CIAVATTA; RAMOS, 2005, p.15).

Salientam ainda os autores que o governo brasileiro conduz as reformas da
educação dentro da parcialidade e que, se fosse realizar uma reforma de fato, seria
necessário reapropriar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para que
se tivesse as condições necessárias para oferecer a todo cidadão direitos sociais,
educação laica, gratuita, de qualidade, politécnica, universal e de formação
omnilateral do ser humano (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005; SAVIANI,
2010). Ressaltam ainda Ciavatta e Ramos (2011) que essa formação tem como
propósito propiciar a compreensão das relações sociais de produção e do processo
histórico e contraditório de desenvolvimento das forças produtivas.
Frigotto (2011), ao fazer uma leitura da política educacional no início do
século XXI, destaca que o governo deixou de disputar um projeto societário
antagônico à modernização e ao capitalismo dependente, colocando forças num
projeto desenvolvimentista com foco no consumo e na definição de políticas e
programas para a grande população desvalida da sorte, e assim cede aos interesses
da classe dominante. Ademais, coloca de lado a disputa por um projeto educacional
antagônico no conteúdo do conhecimento, nos métodos de sua produção ou
socialização e na forma. A leitura não passa apenas pelo campo da educação
básica, vai até a pós-graduação, e afirma que “as políticas educacionais motivadas
nas parcerias entre o público e o privado [ampliam] a dualidade estrutural da
educação”. (FRIGOTTO, 2011, p. 241-242)
Com o Decreto n.º 5.154/2004, houve a necessidade de reeditar as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional. Como o próprio nome
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expressa, encontram-se, neste documento, as orientações necessárias à formação
de trabalhadores para o exercício de profissões técnicas. Observa-se o
determinismo já na denominação do referido documento legal, o que conduz aos
seguintes questionamentos: para qual tipo de trabalho as diretrizes regulamentam a
formação dos indivíduos que se dispõem a fazer um curso técnico? Para atender a
qual sistema? Como são elaboradas as diretrizes?
Nesse aspecto, observa-se que, no Parecer CNE/CEB n.º 11/2012 (BRASIL,
2012), quando o egrégio Conselho Nacional de Educação (CNE) justifica o porquê
da atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, a forte influência do mundo do trabalho é indicada como o
principal fator das novas determinações regulamentadoras da educação profissional
e tecnológica. Não obstante evidencia também a força da classe dominante fazendoa presente no documento oficial em busca de vantagem, isto é, o Estado burguês
corroborando a classe capitalista. E o documento assim justifica:
A própria natureza do trabalho está passando por profundas alterações, a
partir do momento em que o avanço científico e tecnológico, em especial
com a mediação da microeletrônica, abalou profundamente as formas
tayloristas e fordistas de organização e gestão do trabalho, com reflexos
diretos nas formas de organização da própria Educação Profissional e
Tecnológica (BRASIL, 2012).

E continua a escrever com mais riqueza de detalhes a matéria objetiva da
atualização, porém sem ressaltar, até o momento, a importância dos conhecimentos
que conduzem a formação cidadã dos trabalhadores. Os maiores destaques são
para os conhecimentos eminentemente técnico-científicos complexos.
A nova realidade do mundo do trabalho, decorrente, sobretudo da
substituição da base eletroeletrônica pela base microeletrônica, passou a
exigir da Educação Profissional que propicie ao trabalhador o
desenvolvimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais
complexos (BRASIL, 2012).

E assim, nas últimas duas décadas, no campo educacional, houve uma forte
intervenção da burguesia industrial nas políticas educacionais para a educação da
classe trabalhadora por meio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que
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enfatiza, em primeiro lugar, o caráter comportamental16 em detrimento da
apropriação das bases do conhecimento científico e tecnológico, cujo objetivo
divulgado consiste em manter a empregabilidade dos trabalhadores. A ideia da
empregabilidade relacionada à necessidade individual de qualificação da força de
trabalho encobre a teia da expropriação dos direitos do trabalho (RUMMERT;
ALGEBAILE, VENTURA, 2013, p. 722).
Dessa forma, está posta a dualidade educacional observada ao longo da
história brasileira com os seguintes contornos:
[...] inicialmente com ausência efetiva de acesso à escola para maioria da
classe trabalhadora; a seguir, as ofertas formalmente diferenciadas de
percursos escolares para a burguesia e para a classe trabalhadora.
Atualmente se verifica a democratização de acesso a todos os níveis de
certificação, mantendo-se a diferença qualitativa entre os percursos da
classe trabalhadora e os das classes dominantes (RUMMERT, ALGEBAILE,
VENTURA, 2013, p. 722).

Neste contexto influenciado pela ordem capitalista, no qual se sobressai a
divisão social e estrutural de classes antagônicas, fica estabelecido que os
indivíduos integrantes da classe trabalhadora tenham de se colocar à disposição
para se submeterem às contínuas qualificações, de forma a se moldarem para
atender às demandas do capital. Toda essa ação educacional tem como avalista o
Estado burguês que, além de assumir os custos com a educação, submete as
proposições de cunho regulatório, principalmente da educação profissional técnica,
às determinações impositivas do sistema capitalista.
Contudo, conforme ressaltam Rummert, Algebaile e Ventura (2013, p. 725729), a quantidade e a variedade de programas oferecidos não significam oferta
ampla, e sim pulverizada, irregular e instável, além de penderem para a reinserção
escolar, complementação da escolaridade, qualificação profissional, formação cívica
ou formação atitudinal, o que as autoras classificam como “uma espécie de
polivalência funcional”. Outro aspecto a destacar é o viés comportamentalista de
muitos programas que, apesar de enfatizarem a qualificação profissional, envolvem,
em seu delineamento, “apelos ao civismo, ao suposto protagonismo juvenil, ao

16

A formação de cunho comportamental insere as habilidades de gestão, atitudes relacionadas à
iniciativa, criatividade, empreendedorismo, solução de problemas, autonomia, conceitos, tais como
sociedade do conhecimento, qualidade total, competências.
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engajamento comunitário, ao combate à violência, ao empreendedorismo, à
preservação ambiental ou aos cuidados com a saúde”.
Quando se fala em qualificação profissional, a ênfase destinada ao senso
comum conduz normalmente à ideia dominante de atender às demandas das
grandes organizações capitalistas, do mundo produtivo. É possível identificar e
explicar esse pensamento ao analisarmos os projetos pedagógicos dos cursos
técnicos de nível médio pois, na primeira parte, encontra-se o item obrigatório
justificativa17, que deve expressar a demanda de mercado para os futuros
trabalhadores. A justificativa do projeto pedagógico é realizada por meio de pesquisa
com empresas, diretamente ou indiretamente por meio documental.
Além disso, observa-se também nos projetos pedagógicos dos cursos
técnicos que, quando se trata de qualificação de mão de obra da classe
trabalhadora, pouca ou nenhuma ênfase é dada aos conhecimentos referentes à
formação básica, para que esta parcela da população não se revista de poderes
políticos e tenha reduzida a possibilidade de confrontar os poderes do capital. Dessa
forma, propaga-se a qualificação profissional com menor formação política e com
maior versatilidade do trabalhador, dando-lhe uma formação polivalente.
Essa é uma das formas que o capital encontra para qualificar os
trabalhadores, moldá-los de forma customizada, por meio de influências no âmbito
das instituições educacionais. Segundo Mészáros (2006), essas instituições estão
integradas na totalidade dos processos sociais e não funcionam adequadamente se
não estiverem em sintonia com as "determinações educacionais gerais da
sociedade". A questão fundamental aqui expressa é assegurar que cada trabalhador
adote como suas as metas objetivas de reprodução do sistema dominante.
Frigotto e Ciavatta (2003, p. 57-58) argumentam sobre cursos que não
contribuem para a formação do homem integrado, citando como exemplo o Planfor,
o qual consideram “descontextualizado de uma política de desenvolvimento,
geradora de trabalho, emprego e renda e de políticas que sinalizem a melhoria de
vida da população e a mudança de rumo na falta de perspectiva para jovens e
adultos desempregados”. Argumentam ainda que tais cursos são pautados pela
redução do saber e da técnica das questões operacionais, pelos valores individuais
e pela competitividade exigida pelo mundo empresarial, onde o mercado funciona
17

Item obrigatório nos projetos pedagógicos dos cursos técnicos conforme determinam as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
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como elemento organizador da vida coletiva, apartando o ser humano do exercício
de luta por uma humanidade solidária e pela construção de projetos sociais
alternativos.
Diante da postura do governo brasileiro a respeito da política educacional,
Frigotto (2011) diz que, na estratégia de se fazer reformas conciliatórias, não
confrontando os interesses "da minoria prepotente" em detrimento das necessidades
"da maioria desvalida", a minoria acaba por ser favorecida quando se
[...] mantém o dualismo estrutural, a inexistência de um sistema nacional de
educação, uma desigualdade abismal de bases materiais e de formação,
condições de trabalho e remuneração dos professores, redundando numa
pífia qualidade de educação para a maioria da população (FRIGOTTO,
2011, p. 246).

Desse modo, observa-se que não há interesse do governo, que se rende à
classe dominante, em discutir um projeto educacional que atenda à grande massa
desvalida da sorte, centrado na concepção da educação politécnica e na formação
omnilateral do ser humano. É melhor centrar esforços para debater os aspectos
econômicos, deixando que a política educacional venha a reboque ou se adapte ou
se renda aos domínios do capitalismo e, cada vez mais, se torne dependente dos
grandes centros hegemônicos.
Mészáros (2007, p. 109) diz que limitar uma mudança radical na área
educacional à margem corretiva do capital é abandonar, de forma consciente, ou
não, o objetivo de uma transformação social de qualidade. Para tanto, tornar-se-á
necessário romper com a lógica do capital se o desejo forem mudanças
significativas na educação, em uma radicalidade que possa rasgar o colete de forças
da lógica incorrigível do sistema capitalista por meio de planejamento em que se
busca quebrar a regra do capital com todos os meios disponíveis. Mészáros (2007,
p. 61) ainda defende que “desde o início o papel da educação é de importância vital
para romper com a internalização predominante das escolhas políticas circunscritas
à ‘legitimação constitucional democrática’ do Estado capitalista que defende seus
próprios interesses”.
Por quê? Segundo Saviani (2011, p. 10), na sociedade burguesa, o elemento
ordenador da forma de organização da educação não é nem a igualdade nem a
liberdade como condições da natureza humana.
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Destaca-se que os aparatos legais necessários à reforma educacional –
dentro das condições críticas – não devem separar ideias e compromissos com a
formação integral do ser humano, porém devem refutar ações cuja inspiração venha
das ideias conservadoras neoliberais. Só assim haverá a possibilidade de uma
política de educação que seja verdadeiramente instituída de acordo com uma
concepção de educação pública, gratuita, laica, unitária, politécnica e universal.
Para Moura (2010), as determinações contidas no Decreto n.º 5.154/2004
possibilitam a construção de um ensino médio igualitário em duas perspectivas,
ensino médio integrado à educação profissional e ensino médio integrado, as quais
[...] partem de uma base unitária constituída pela concepção de formação
humana integral baseada na integração entre trabalho, ciência, tecnologia e
cultura, tendo como princípios fundamentais: homens e mulheres como seres
histórico-sociais; trabalho como princípio educativo; e a realidade concreta
como totalidade (MOURA, 2010, p. 883).

Moura (2010, p. 883-884) considera que, apesar de as possibilidades serem
compatíveis, conceitual e legalmente viáveis dentro do Decreto n.º 5.154/2004, o
processo histórico é contraditório e construído mediante a atuação dos distintos
sujeitos, classes sociais (ou fragmentos) e grupos de interesse, assim como das
correlações de forças entre eles. Não obstante, mesmo tendo a possibilidade de
integração entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio,
observa-se que a estrutura não favorece tal integração pois, ao mesmo tempo que
há a possibilidade de associação, há também a separação estrutural das Secretarias
responsáveis por essas duas modalidades de ensino.
Fica bem evidente que já se iniciam, no próprio Ministério da Educação,
ações que não favorecem à integração da educação pois, em vez de propor ações
aglutinadoras, o próprio Ministério promove atividades que culminam em disputas,
confrontando interesses das Secretarias de Educação Profissional e Tecnológica e de
Educação Básica (MOURA, 2010, p. 884).
Assim, não basta a apropriação de fragmentos de conteúdos educacionais
isoladamente, conforme se desenvolve no pensamento tradicional, mas uma
educação que ultrapasse os limites do senso comum e da escola tradicional, por
meio de finalidades que não se limitem ao treinamento para testes, avaliações e
concursos para o ingresso no âmbito profissional.
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Somente com políticas educacionais nesses termos seria possível vislumbrar
uma educação laica, gratuita, de qualidade, politécnica, universal e pautada na
formação omnilateral do ser humano, e não aquela educação tradicional configurada
na dualidade estrutural, a qual propicia o ensino médio às elites dominantes e a
educação profissional como forma de preparação para o trabalho aos órfãos,
desamparados e filhos de trabalhadores; desta forma, busca-se acreditar na
possibilidade de obter uma educação pensada na formação integral do homem.
Moura (2010) diz que a formação humana integral ultrapassa o acesso aos
conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos ao longo da história e deve
promover o pensamento crítico para que, daí em diante, o sujeito tenha condições
de contribuir para a elaboração de novos padrões de produção do conhecimento, de
ciência e de tecnologia cujo foco esteja nos interesses sociais e coletivos. Adianta
ainda que “formar recursos humanos para se adaptar às demandas do setor
produtivo está muito distante da perspectiva da formação humana integral”
(MOURA, 2010, p. 891); assim, a educação não deve meramente se restringir às
necessidades mercadológicas.
Além de toda luta por uma política educacional que ponha fim à dualidade
entre a educação geral e a educação profissional, encontra-se um tema importante
que não pode passar despercebido da comunidade acadêmica: a expansão da
RFEPT. Vale ressaltar que, no governo de Fernando Henrique Cardoso, não houve
construção de nenhuma unidade de ensino, conforme se pode ver em lei. Expressa
no art. 3.º da Lei n.º 8.948/1994, encontram-se as condições para a construção de
novas unidades de ensino com isenção do governo federal:
[...] a expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de
novas unidades de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer em
parceria com Estados, DF e municípios, que serão responsáveis pela
manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino (BRASIL,
1994, grifo nosso).

Finalmente, em 2005, por meio da Lei n.º 11.195/2005, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva alterou a lei, o que proporcionou um aumento significativo de
escolas federais de educação profissional nos últimos governos:
[...] a expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de
novas unidades de ensino por parte da União, ocorrerá,
preferencialmente, em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal,
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setor produtivo ou organizações não governamentais, que serão
responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de
ensino. (BRASIL, 2005, grifo nosso).

Após o período marcado pelas consequências traumáticas de quase duas
décadas de políticas privatistas e de Estado mínimo, não poderíamos fechar esta
seção de outra forma, senão relatando a expansão da RFEPT e a criação, em 29 de
dezembro de 2008, dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia18.
Apesar de algumas críticas, até mesmo entre servidores da RFEPT, a construção de
novas escolas teve alcance em todos os estados federados, conforme mostrado nas
figuras a seguir.
Figura 1 – Expansão da RFEPT de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica – Capilaridade em todos os estados

Fonte: MEC (2016).

18

Formados por 31 centros federais de educação tecnológica (Cefets), 75 unidades descentralizadas
de ensino (Uneds), 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas técnicas federais e 8 escolas vinculadas a
universidades.
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Figura 2 – Quantidade de municípios atendidos com a expansão da RFEPT de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica

Fonte: MEC (2016).

Figura 3 – Expansão da RFEPT de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica em unidades

Fonte: MEC (2016).

De 1909 a 2002, foram construídas somente 140 escolas técnicas em todo
país. Vemos, entre 2003 e 2010, a construção vertiginosa de 214 novas escolas
espalhadas pelo Brasil, ampliando a RFEPT. Entre 2011 e 2014, tivemos mais 222
unidades construídas e, entre 2015 e 201, mais 66 unidades, totalizando 502 novas
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escolas no período de 2003 a 2016. Esta consistiu na maior expansão de sua
história, proporcionando cursos de qualificação básica, ensino técnico integrado ao
ensino médio, cursos superiores de tecnologia, licenciaturas, bacharelados e pósgraduação em todos os níveis.
Esse fato foi muito marcante para os servidores da RFEPT comprometidos
com a educação profissional porque, após longo período de estagnação e
tratamento indiferente por parte do governo federal, a expansão proporcionou a
jovens e adultos a oportunidade de ingresso em cursos de educação profissional
técnica de nível médio e de educação superior, em uma instituição pública de
qualidade. Nos IFs, mesmo que um campus ainda esteja em construção, mas em
condições de funcionamento, a população encontra ensino público, gratuito,
democrático e de excelência.
Para Pacheco (2011), os IFs apontam uma nova instituição de educação
profissional, identificada e pactuada com o projeto de sociedade em curso no país.
Segundo o autor, trata-se de um
[...] projeto progressista que entende a educação como compromisso de
transformação e de enriquecimento de conhecimentos objetivos capazes de
modificar a vida social e de atribuir-lhe maior sentido e alcance no conjunto
da experiência humana, proposta incompatível com uma visão
conservadora de sociedade. Trata-se, portanto, de uma estratégia de ação
política e de transformação social (PACHECO, 2011, p. 17).

Portanto, pretende-se como modelo pedagógico desses institutos, talvez uma
“utopia possível”, buscar a superação da dicotomia ciência/tecnologia, teoria/prática,
e trazer o trabalho como princípio educativo, a partir do diálogo constante com a
sociedade. Tais ações visam a romper com os formatos enraizados por longo
período, que tratam o conhecimento de forma fragmentada. Como diz ainda Eliezer
Pacheco19:
Não podemos nos submeter a essa política na exata medida em que um
projeto democrático é construído coletivamente. Recusamo-nos a formar
consumidores no lugar de cidadãos, a submeter a educação à lógica do
capital, colocando o currículo como instrumento do simples treinamento de
habilidades e técnicas a serviço da reprodução capitalista (PACHECO,
2011, p. 7).

19

Apoia-se muito nos escritos de Eliezer Pacheco porque, à época da criação dos IFs, ele era o
secretário da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica.
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Na lei de criação dos IFs encontra-se uma estrutura multicampi, e a definição
do território de abrangência de suas ações firmam “na missão dessas instituições, o
compromisso de intervenção em suas respectivas regiões, identificando problemas e
criando soluções técnicas e tecnológicas para o desenvolvimento sustentável com
inclusão social” (PACHECO, 2011, p. 14). Além disso, pode-se destacar nos IFs:
20

A organização pedagógica verticalizada, da educação básica à superior, é
um dos fundamentos dos Institutos Federais. Ela permite que os docentes
atuem em diferentes níveis de ensino e que os discentes compartilhem
espaços de aprendizagem, incluindo os laboratórios, possibilitando o
delineamento de trajetórias de formação que podem ir do curso técnico ao
doutorado (PACHECO, 2011, p. 14).

Observa-se ainda, mesmo modificando a redação da antiga lei que
condicionava a expansão da RFEPT, que a União não ficou com a responsabilidade
exclusiva de assumir a construção e gestão das novas escolas, abrindo
oportunidade para o setor produtivo e entidades não governamentais.
Não resta dúvida de que a sociedade vê positivamente a construção de novas
escolas, porém há necessidade de se analisar mais detalhadamente o atual
processo. No que se refere às construções de novas unidades de ensino,
periodicamente o governo federal elabora editais para promover concorrências entre
os municípios de cada estado, do tipo “quem dá mais”, para ganhar o direito de ter
uma escola da RFEPT em sua cidade. Com isso estamos construindo escolas até
certo ponto vultosas, enquanto outras caminham com dificuldades. Outro aspecto a
ser destacado são as baixas demandas por alguns cursos ofertados por essas
novas escolas.
Mesmo com todas as dificuldades, a RFEPT constitui terreno propício para a
travessia da educação politécnica e formação omnilateral do ser humano,
principalmente na modalidade de curso técnico integrado ao ensino médio, como
forma de mediação, e não de habilitação especializada acelerada com vistas a
atender às demandas do mercado de trabalho.
Quanto aos jovens que necessitam entrar precocemente no mercado de
trabalho para garantir sua subsistência, parece oportuno facultar-lhes a realização
do ensino médio que, ao mesmo tempo que preserva seu direito social e subjetivo à

20

A organização pedagógica dos IFs é única no mundo, não existe em nenhum outro país.
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educação básica, possa também engajá-lo mais especificamente em uma área
técnica ou tecnológica (FRIGOTTO, 2012a, p. 77).

3.2 A disputa do conhecimento necessário na formação da classe trabalhadora

A questão a ser tratada nessa seção vem ao encontro do seguinte
questionamento: qual é o conhecimento necessário para a formação da classe
trabalhadora para que ela caminhe no enfrentamento da luta de classes? Conforme
apresentado no capítulo 2, no qual se discute o trabalho e suas formas históricas,
tendo o trabalho como categoria central para o ser social, ficou claro que há uma
evidente relação social antagônica entre a classe burguesa e a classe trabalhadora,
marcada notadamente pela exploração e expropriação (mais-valia) da segunda pela
primeira.
Lukács (2012, p. 144) observa que “a vocação de uma classe para a
dominação significa que é possível, a partir de seus interesses e da sua consciência
de classe, organizar o conjunto da sociedade conforme esses interesses”. Contudo,
essa dominação não elimina a violência na história; pelo contrário, para afirmar o
interesse de uma classe sobre a outra, é frequente o uso da violência como
momento decisivo para a conquista.
Longe de se menosprezar os conhecimentos produzidos pela ciência, pelas
inovações tecnológicas, para o desenvolvimento de todo processo produtivo, no
momento há necessidade de se enfatizar os conhecimentos críticos, para que a
classe trabalhadora ocupe seu espaço nessa relação com consciência. Ademais,
cabe ressaltar a importância de ações educacionais no desenvolvimento da
educação profissional técnica de nível médio como possibilidade de travessia para a
educação politécnica e a formação omnilateral do ser humano, no intuito de fortificar
a classe trabalhadora com conhecimentos históricos críticos, para que ela se
posicione efetivamente nessa disputa de classe.
Sabe-se que a classe burguesa se fundamenta em números e indicadores
estatísticos construídos dentro de concepções reais captadas no mundo da
produção capitalista para orientar as políticas de formação profissional, sem
considerar o processo histórico e todo desenvolvimento da classe trabalhadora. A
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consciência da classe burguesa, amparada no positivismo e no empirismo, constrói
suas convicções e promove a desigualdade, porém os fatos promotores desta
distinção não podem ser meramente acadêmicos, mas levar em consideração todo
processo histórico.
Segundo Lukács (2012, p. 140), a ciência burguesa se ampara em estudos
concretos da realidade e censura o materialismo por violar a unicidade de eventos
históricos mas, ao passar longe disso, apreende como concreto algo que é
puramente abstrato. Em contrapartida, justamente quando se acredita que a verdade
do real foi apurada, a ciência burguesa passa mais longe do concreto, pois não leva
em consideração a sociedade como totalidade. O estudo do concreto enseja
considerar as relações sociais e a sociedade como totalidade, “pois é somente
nessa relação que se revela a consciência que os homens têm de sua existência,
em todas as suas determinações essenciais”.
Exemplo significativo foi a aprovação da reforma trabalhista pela Câmara dos
Deputados em 26 de abril de 2017, quando várias conquistas (direitos) dos
trabalhadores foram cassadas de modo arbitrário, sem nenhum debate com a
sociedade brasileira, considerando somente as necessidades dos grandes
empresários como indicadores. Assim, expressa-se a real dominação de uma classe
sobre a outra, levando em conta somente os números apresentados pela classe
empresarial.
Outra observação nesse exemplo são as escolhas lexicais adotadas pelos
governantes que, nos últimos dias, aboliram a palavra “reforma” em detrimento da
palavra “modernização” da CLT – Consolidação das Leis Trabalhista – no sentido de
justificar a referida reforma para fins de geração de empregos. Mas o que se vê é a
falta de garantia da diminuição do índice de desemprego que atualmente alcançou
percentual alarmante, como noticiado no jornal Folha de São Paulo, em 30/4/2017:
“Desemprego chega a 13,7% e já atinge 14 milhões de pessoas no Brasil”.
Sabe-se também que, mesmo utilizando de todos os mecanismos políticos e
ideológicos, o sistema capitalista não consegue evitar as crises cada vez mais
severas.
Paradoxalmente, os referenciais teórico-metodológicos que o sistema
capitalista utilizou, historicamente, e continua utilizando na produção do
conhecimento que orienta suas políticas econômicas e educacionais, não o
livraram de crises cada vez mais profundas e nem lhes forneceram os
mecanismos para a sua solução. Como assinala David Harvey, os
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intelectuais do capital não sabem solucionar as crises que provocam e, por
isso, apenas as deslocam. Os efeitos, entretanto, sobre a vida de milhões
de trabalhadores e das gerações jovens interditadas de poderem programar
o seu futuro são cada vez mais perversos (FRIGOTTO, 2016, p. 26).

Pelo prisma da produção capitalista, com demanda cada vez mais
especializada, o conhecimento ultrapassa o olhar puro do campo da psicologia para
um objeto reificado com valor de uso; portanto, encarado como mercadoria com
valor de troca no mercado de trabalho; ou seja, tornou-se material de consumo.
Nesse processo, vê-se ocorrer uma nova síntese, na qual caminham as
especializações. Desse desencantamento, dessa constituição de práticas
que são saberes e são também poderes, o conhecimento transforma-se em
algo que passa a ser capaz de moldar a própria reprodução da sociedade,
que passa a ser moldada cada vez mais pelo acúmulo e pela radicalização
das especializações. É nesse momento, fatal na aventura do conhecimento,
que o conhecimento vai se tornar uma mercadoria. No momento em que as
especializações passam a ser um diálogo circunscrito aos especialistas, no
momento em que elas começam a moldar o próprio comportamento da
Humanidade, o conhecimento deu um passo decisivo e transformou-se em
mercadoria. E uma mercadoria só se reproduz pela sua mimese, pela sua
homogeneidade; a mercadoria recusa a diferença, recusa o diverso, recusa
o plural; a mercadoria é univocidade (OLIVEIRA, 2001, p. 127).

Dessa forma o capital toma conta do conhecimento ao seu favor e leva os
trabalhadores a deixarem os seus saberes e experiências à mercê de lucro para as
empresas. Entra neste momento a “famosa” gestão do conhecimento 21, em que todo
conhecimento adquirido pelo trabalhador tem de se transformar em lucro para a
empresa, seja por meio da melhoria da qualidade do produto, do aumento da
produtividade ou da criação de novos produtos. Assim, o conhecimento deixa de ser
o caminho para a emancipação, para a transformação do trabalhador e, menos
ainda, em prol do trabalho sociocoletivo, porque o próprio capital dentro do modelo
vigente, “toyotismo” ou acumulação flexível, ou modelo japonês, incentiva a
competição entre trabalhadores promovendo-os por meio da meritocracia.
Uma análise das bases teóricas e metodológicas que sustentam as
concepções e políticas da educação profissional [formação de
trabalhadores] revela que, embora as noções, categorias e conceitos se
modifiquem, a concepção que os embasam não se alteram. [...] permanece
a concepção de que a forma capitalista de relações sociais são as que
correspondem à natureza humana e, por isso, eternas. Natureza que dá a
cada indivíduo uma espécie de um “genoma” que estimula cada ser humano
21

A gestão do conhecimento é a ferramenta da gestão de pessoas pela qual as empresas passam a
gerenciar o capital intelectual, as informações e os conhecimentos estratégicos contidos no interior
da empresa (MUNDIM e RICARDO, 2004, p. 7).
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a buscar o bem próprio e o que é para ele útil e isso o torna empreendedor
(FRIGOTTO, 2016, p. 37).

Neste caso, o conhecimento deixa de ser meio para a liberdade, para a
emancipação dos trabalhadores, e passa a circular como forma de dominação do
sistema capitalista, que se apodera do conhecimento alheio (do trabalhador), além
de tentar diluir o sentido de classe e desviar o foco para o indivíduo, como diz Chico
de Oliveira:
Mas não devemos ser ingênuos e nem pensar que a aventura do
conhecimento é pura liberdade; ela trabalha sempre em uma tensão
dialética entre liberdade e dominação. Vai surgir, portanto, a virtualidade de
que esses novos saberes instaurem novos poderes, novas práticas de
dominação (OLIVEIRA, 2001, p. 126).

E ainda reafirma:
Nesse caminho, o capital apossou-se do conhecimento. Não do
conhecimento para a liberdade, mas do conhecimento como mercadoria, do
conhecimento como molde de produção da sociedade, do conhecimento
como controle do acesso aos saberes e poderes. Este é o passo decisivo,
fundamental, o passo mais perigoso na aventura do conhecimento
(OLIVEIRA, 2001, p. 127).

O mesmo autor (2001) também sinaliza que a educação tem papel
fundamental na transformação social e constituição do conhecimento como domínio
público e, dessa forma, na busca da liberdade, igualdade e emancipação social. O
conflito em torno do conhecimento não se resolve no campo privado, e sim na esfera
pública, principalmente no campo educacional.
Quem pensar que é no conflito privado, no conflito da fábrica, no conflito do
escritório que resolvemos a questão da liberdade e da igualdade, não sabe
da missa um terço. Não se resolve o conflito no espaço privado, mesmo
porque, [...], o espaço privado é insuficiente mesmo para as atividades
privadas. [...] Mesmo os conflitos privados não podem se processar fora da
arena pública; ela é a única condição capaz de contemplar os próprios
interesses privados. Portanto, não caiamos no equívoco de esquecer a
política da educação como prioritária. Para a própria polis, esta é a
prioridade fundamental, a prioridade número um, a que temos que nos
dedicar e dedicar todas nossas forças para orientar a política no Brasil, um
país cuja desigualdade não precisa ser reforçada nem exagerada
(OLIVEIRA, 2001, p. 131, grifo nosso).

No entanto, o que se observa é a dualidade do sistema educacional brasileiro,
como, por exemplo, a separação da educação básica da educação profissional
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técnica preconizada no Decreto n.º 2.208/1997, o qual indicava o ensino médio
acadêmico para a elite e a educação profissional para a classe trabalhadora e seus
filhos. Mesmo após anos da sua revogação, mais recentemente, em 2017, o sistema
capitalista revela seus aspectos autoritários ao promover a contrarreforma do ensino
médio, pondo em segundo plano a educação profissional e a formação da classe
trabalhadora.
Por outro lado, entende-se que os governantes brasileiros estão à mercê do
capital dos grandes centros hegemônicos e, dessa forma, articulam manobras
políticas, a fim de privilegiar as demandas capitalistas e negligenciar a necessidade
de formação consciente da classe trabalhadora. De acordo com Frigotto (2016),
[...] no contexto do debate teórico e político da educação técnica e
profissional no presente buscamos afirmar que é central o combate à
dualidade educacional e, nos marcos do neoliberalismo, as diferenciações
dentro da dualidade. O foco, portanto, é a defesa da escola unitária que
integra cultura geral e formação politécnica, ambas fundamentais no
desenvolvimento omnilateral do ser humano (FRIGOTTO, 2016, p. 49).

Outro ponto a se observar consiste na dualidade identificada no campo da
educação como reflexo das relações sociais classistas, consequência da
organização do processo produtivo. Dentro desse espectro, o conhecimento no
campo educacional passa a ser tanto fator crítico para a perpetuação do modo de
produção capitalista quanto ponto crucial para a esperada “revolução cultural
radical”22, assim como para o pensamento acerca do processo produtivo em favor da
sociedade sem distinção de classe.
O desenvolvimento da sociedade de classes, especificamente nas suas
formas escravista e feudal, consumou a separação entre educação e
trabalho. No entanto, não se pode perder de vista que isso só foi possível a
partir da própria determinação do processo de trabalho. Com efeito, é o
modo como se organiza o processo de produção – portanto, a maneira
como os homens produzem os seus meios de vida – que permitiu a
organização da escola como um espaço separado da produção. Logo a
separação também é uma relação, ou seja: nas sociedades de classes a
relação entre trabalho e educação tende a manifestar-se na forma da
separação entre escola e produção (SAVIANI, 2007, p. 157).

Parece que há uma naturalização estruturada e eternizada em favor da
distinção de classe social, com consequência no campo educacional, onde se
22

MÉSZÁROS, 2006, p. 264.
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observa tamanha dualidade na sociedade dominada pelo capital, evidenciando uma
desigualdade monstruosa que separa indivíduos em grupos cada vez mais distintos.
A educação concebida pela burguesia dividiu os indivíduos
[…] em dois grandes campos: aquele das profissões manuais para as quais
se requeria uma formação prática limitada à execução de tarefas mais ou
menos delimitadas, dispensando-se o domínio dos respectivos fundamentos
teóricos; e aquele das profissões intelectuais para as quais se requeria
domínio teórico amplo a fim de preparar as elites e representantes da classe
dirigente para atuar nos diferentes setores da sociedade (SAVIANI, 2007, p.
159).

Desde os primeiros dias de existência da escola, já se apontava a dualidade
estruturada em seu interior com objetivos de formação diferentes, para atender às
classes distintas. Mesmo com o passar dos anos, tal dualidade estruturada na
divisão de classe e do sistema educacional ainda permanece presente em pleno o
século XXI, e isso pode ser observado nos documentos legais que determinam o
modo como a educação deve acontecer.
O inventário do embate sobre as novas Diretrizes Curriculares da Educação
Profissional e Técnica de Nível Médio e o que prevaleceu no texto legal
evidenciam que a concepção das mesmas se fundamenta na visão privada
de educação e na naturalização da sociedade de classes e da dualidade
educacional. Assim, aqui temos uma concepção de realidade social ahistórica, um método positivista e empiricista ou racionalista de explicitá-la e
ações práticas que objetivam reproduzir a estrutura social (FRIGOTTO,
2016, p. 48).

Dessa forma, a educação profissional de nível médio, lócus da formação de
trabalhadores qualificados, fica hegemonizada pelos intelectuais da classe
dominante, os quais determinam o processo formativo a fim de atender às suas
demandas. Assim, conforme já dito ao longo desta tese, imperam as noções como
capital humano, sociedade do conhecimento, qualidade total, pedagogia das
competências, empregabilidade, empreendedorismo e capital social como noções
necessárias à conquista de lugar no mercado de trabalho e, desse modo, passam a
ser práticas corriqueiras na formação da classe trabalhadora23.
Diante disso, o resultado do conjunto de documentos legais confirma a
“dualidade no campo da educação escolarizada: escolas profissionais para os

23

Sobre essas noções ver textos de Gaudêncio Frigotto, Vânia Motta e Marise Ramos em
ANDRADE, Juarez de; PAIVA, Lauriana Gonçalves de. (2011).
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trabalhadores e escolas de ‘ciências e humanidades’ para os futuros dirigentes
priorizando as funções de mando, liderança política” (SAVIANI, 2007, p. 157-159).
Sob este referencial, não resta dúvida de que a consciência da classe
trabalhadora no processo de enfrentamento da classe burguesa passa por práticas
educacionais amparadas na proposta de formação profissional sinalizada por meio
da educação politécnica e formação omnilateral do ser humano, e não da formação
polivalente como pleiteia, a todo o momento, o modo de produção capitalista.
A consciência necessária à classe trabalhadora no enfrentamento da classe
burguesa passa pelo plano contraditório da necessidade do desenvolvimento das
forças produtivas no seio do próprio capitalismo. Assim, a formação politécnica, ao
contrário de processos formativos duais, pragmáticos, tecnicistas e adestradores,
“diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que
caracterizam o processo de trabalho moderno” (SAVIANI, 2003, p. 140). Nesse
mesmo sentido, Frigotto diz que
[...] a crítica à formação humana omnilateral e à concepção politécnica de
educação profissional, feita pelos que fundamentam a produção do
conhecimento em perspectivas positivistas e empiricistas e daí deduzem o
caráter eterno das relações sociais capitalistas, negligencia que a
omnilateralidade e a politecnia engendram o horizonte da formação do
homem novo para a construção do socialismo e, portanto, uma concepção a
não ser abandonada, mas construída no dia a dia das práticas educativas
(FRIGOTTO, 2016, p. 48).

Precisamente nesse sentido se faz a defesa da educação profissional,
formação da classe trabalhadora, em busca do desenvolvimento de uma consciência
que leve ao pensamento socialista, de modo a buscar, no interior dos processos
produtivos, a superação do modelo dual de produção capitalista, e que reverta-se
em fonte de emancipação, liberdade, transformação social e trabalho sociocoletivo.
E isso somente será possível na luta constante, através de práticas educativas
baseadas em fundamentos críticos.
Nesta construção, parece-nos que a tese da formação técnica e profissional
integrada à educação básica, mormente no ensino médio, tendo como eixos
a ciência, o trabalho e a cultura, constitui-se numa luta estratégica para os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e nos sistemas
estaduais de ensino. Uma direção sólida na construção da escola básica
unitária como direito social e subjetivo e travessia para a educação
omnilateral e politécnica. Para tanto, antes de tudo, o desafio do corpo
diretivo, docentes e técnicos dos Ifs é de uma atitude política de assumir
essas perspectivas. O passo seguinte é dispor-se coletivamente a entender
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e construir o ensino médio integrado. Uma tarefa que nos compete junto às
instituições científicas, aos movimentos sociais e setores sindicais
combativos, pois da classe dominante brasileira e seus intelectuais
orgânicos aninhados em todas as instituições, é que a mudança não virá
(FRIGOTTO, 2016, p. 49).

Assim, fica o desafio para professores, gestores, classe trabalhadora e redes
de educação desenvolverem a consciência de que existe uma travessia possível,
por meio da educação politécnica e formação omnilateral do ser humano, as quais
buscam conscientizar cada sujeito, constituído de história, da resistência às
investidas do modelo de produção capitalista, à divisão do trabalho, à mais-valia, e
lutar para que a transformação da sociedade supere a atual ordem social
exploratória. Ademais, espera-se que a educação politécnica como prática
educacional – tendo por eixo o trabalho, a ciência e a cultura, conforme defendem
Saviani, Frigotto, Ramos, ou educação socialista, como sustenta Nosella – torne a
concepção educativa voltada para a superação de todas as divisões de classe.

3.3 Trabalho como princípio educativo

Mesmo ciente de que uma parcela significativa da população tem a imperiosa
necessidade de inserir-se prematuramente no mercado de trabalho devido às
condições sociais e econômicas, e até mesmo culturais, não há como deixar de
refletir acerca de uma “utopia possível”: o ensino médio integrado e integral dentro
da perspectiva gramisciana, pautada na concepção de formação omnilateral do ser
humano, que contemple as dimensões da instrução tecnológica, teórica e prática, a
fim de possibilitar o desenvolvimento de todas as potencialidades dos educandos –
intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetiva, psicomotora – e satisfazer
suas necessidades materiais e espirituais. Tal modelo educacional almeja a
superação da divisão social do trabalho com consequente superação do trabalho
precarizado.
Na última Assembleia Nacional Constituinte, houve preocupação da
comunidade educacional organizada com os rumos da educação, o que consistiu em
um importante passo no que diz respeito ao tratamento unitário da educação básica,
abrangendo da educação infantil ao ensino médio. Desde então, estabeleceu-se o
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debate com a comunidade educacional, principalmente aqueles que trilhavam pela
área Trabalho e Educação, no sentido de vincular a educação à prática social e
conceber o trabalho como princípio educativo. Deu-se especial atenção para que o
ensino médio recupere a relação entre o conhecimento e a prática do trabalho, com
o intuito de não adestrar técnicas produtivas, mas proporcionar aos educandos o
domínio dos fundamentos das diversas técnicas utilizadas na produção; não formar
técnicos especializados, e sim zelar por uma formação politécnica (RAMOS, 2014, p.
38).
Dentro dessa perspectiva, torna-se necessário vislumbrar o trabalho como
princípio educativo, de modo que oriente os projetos de educação profissional
comprometidos com a formação humana omnilateral e essa educação não seja
meramente ancorada no ensinar a fazer e no preparo para o mercado de trabalho,
senão “proporcionar a compreensão das dinâmicas socioprodutivas das sociedades
modernas, com as suas conquistas e os seus revezes, e também habilitar as
pessoas para o exercício autônomo e crítico de profissões, sem nunca esgotar a
elas” (RAMOS, 2014, p. 85).
Mesmo porque, diferentemente de outros animais que se adaptam à realidade
natural e com isso garantem sua existência, o homem necessita produzir a própria
existência, adaptando a natureza a si e transformando-a, e isso é feito pelo trabalho.
“Portanto, o que diferencia o homem dos outros animais é o trabalho”, ou seja, a
intencionalidade das ações (SAVIANI, 2012, p. 11).
A proposta em pautar a educação profissional no princípio educativo do
trabalho não deixa de ter suas razões, pois quando fornece ao homem educação
voltada para a especialização profissional24, algumas consequências relativas à sua
formação podem surgir, como o desemprego. Gramsci (2000) se refere a essa
necessidade para
[...] criar a mais ampla base possível para seleção e elaboração das mais
altas qualificações intelectuais [...] não deixa de ter inconvenientes: cria-se
assim a possibilidade de amplas crises de desemprego nas camadas
médias intelectuais, como ocorre efetivamente em todas as sociedades
modernas (GRAMSCI, 2000, p. 20).

24

Trata-se da especialização técnica do trabalho onde o trabalhador não tem o conhecimento das
diferentes técnicas.

97

Com as propostas de formação cada vez mais especializada, o trabalhador
corre o risco de engrossar as fileiras do exército de reserva, dos desempregados,
em virtude de a sua qualificação estrita não ser demandada pelo mercado de
trabalho naquele momento; contudo, se recebesse uma formação mais ampla,
poderia, nesse momento, adequar-se ao mercado. Não se quer aqui defender, em
hipótese nenhuma, a formação polivalente, e sim uma formação omnilateral.
Outro aspecto a se destacar é o risco de potencializar a formação
estandardizada marcada pela especialização das qualificações intelectuais,
acentuando a divisão social do trabalho e também a oferta de formação
uniformizada para todos. Gramsci (2000) alerta:
A formação em massa estandardizou os indivíduos, na qualificação
intelectual e na psicológica, determinando os mesmos fenômenos que
ocorrem em todas as outras massas estandardizadas: concorrência, [...]
desemprego, superprodução escolar, emigração, etc. (GRAMSCI, 2000, p.
22).

Com a criação de tantas qualificações especializadas, em consequência das
práticas complexas e da ciência, cada atividade prática tende a criar escolas
específicas e, dessa forma, estimular gradativamente o surgimento de sistema de
escolas particulares de diferentes níveis. Gramsci (2000) via como saída para esta
situação a criação de escolas desinteressadas e formativas, ou seja, uma
[...] escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre
de modo justo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente
(tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de
trabalho intelectual. Deste tipo de escola única, através de repetidas
experiências de orientação profissional, passar-se-á a uma das escolas
especializadas ou ao mundo produtivo (GRAMSCI, 2000, p. 33-34).

A situação exposta anteriormente remete à análise dicotômica da relação
entre trabalho intelectual e trabalho manual, e ao comprometimento pedagógico das
instituições de ensino, de modo que assumam o modelo para integrar as
qualificações intelectuais com a vida em sociedade, com o mundo da produção e
com o trabalho, ou seja, a formação integrada e integral para o futuro “aluno
trabalhador”, a formação omnilateral do ser humano.
A formação omnilateral do ser humano enseja uma educação que incorpore,
além da instrução tecnológica, teórica e prática, também a formação cultural para
todas as formas de atividade humana (MANACORDA, 2011, p. 11). Esta corrente de
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pensamento que defende a omniteralidade como princípio educativo preza pelo
desenvolvimento das capacidades humanas em si mesmas, que sejam capazes
tanto de dotar o homem para enfrentar mudanças, conflitos, contradições e
exigências que o mundo do trabalho determina, quanto de superar as condições de
opressão e dominação.
Saviani (2007, p. 160), em seu texto Trabalho e educação: fundamentos
ontológicos e históricos, após fazer referências ao princípio educativo do trabalho
para o ensino fundamental, – onde menciona as capacidades de ler, escrever,
contar, domínio dos rudimentos das ciências naturais e das ciências sociais – diz
que estes fundamentos “constituem pré-requisitos para compreender o mundo em
que se vive, inclusive para entender a própria incorporação pelo trabalho dos
conhecimentos científicos no âmbito da vida e da sociedade”, fazendo referências
também ao ensino médio.
Já para o ensino médio, o princípio do trabalho deve caminhar pela relação
entre educação e trabalho e ser tratado de forma explícita e direta, pois cabe à
escola estabelecer a vinculação da autonomia relativa do saber em relação ao
processo de trabalho do qual se origina, ou seja, o objetivo é estabelecer a relação
entre o conhecimento e a prática do trabalho. Não basta dominar os elementos
básicos e gerais do conhecimento no ensino médio, pois agora o saber, “como
ciência, potência espiritual, se converte em potência material no processo de
produção” de tal maneira, que não basta envolver o domínio apenas teórico, mas
também prático sobre o modo como “o saber” se articula com o processo produtivo
(Saviani, 2007, p. 160).
Para o ensino médio, torna-se necessária a articulação da atividade prática
com o conhecimento teórico no trabalho realizado no processo produtivo. Desta
forma, o princípio educativo do trabalho
[...] envolverá, pois, o recurso às oficinas nas quais os alunos manipulam os
processos práticos básicos da produção; mas não se trata de reproduzir
na escola a especialização que ocorre no processo produtivo. O
horizonte que deve nortear a organização do ensino médio é o de propiciar
aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas na
produção, e não o mero adestramento em técnicas produtivas. Não a
formação de técnicos especializados, mas de politécnicos (SAVIANI,
2007, p. 161, grifo nosso).
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Gramsci (2000, p. 50) orienta que a educação nesse sentido deve atentar
para a identidade da escola, de forma que esta não ressalte a distinção entre a
formação do operário manual e do qualificado, do camponês e do agrimensor ou
pequeno agrônomo, mas tenha à frente princípios para assegurar que a “democracia
política [tenda] a fazer coincidir governantes e governados”, não forme trabalhadores
assalariados e gestores, mas que garanta a todos a mesma formação técnicopolítica. Caso não aconteça dessa forma, fixa e cristaliza as divisões em ordens
jurídicas instaladas, acentuando as divisões em grupos. O referido autor ainda
adverte que “a multiplicação das escolas profissionais, cada vez mais especializadas
desde o início do currículo escolar, é uma das mais evidentes manifestações desta
tendência” de potencializar a divisão de classes.
Não é nosso propósito levantar bandeira contra os cursos técnicos de nível
médio integrado ao ensino médio existentes em diversas instituições espalhadas
pelo Brasil, mas sim sugerir que essa modalidade de ensino incorpore em seus
projetos o fundamento de uma nova e integral concepção de mundo. Para Gramsci
(2000, p. 53), “no mundo moderno, a educação técnica, estreitamente ligada ao
trabalho industrial, mesmo ao mais primitivo e desqualificado, deve constituir a base
do novo tipo de intelectual”. E complementa:
O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloquência,
motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas numa inserção
ativa na vida prática, como construtor, organizador, ‘persuasor
permanentemente’, já que não apenas orador puro – mas superior ao
espírito matemático abstrato; da técnica-trabalho, chega à técnica-ciência e
à concepção humanista histórica, sem a qual permanece “especialista” e
não se torna ‘dirigente’ (especialista + político) (GRAMSCI, 2000, p. 53).

Ciavatta (2014, p. 12) identifica duas lógicas diferentes no mundo do trabalho
e da educação: a “lógica da produção capitalista” e a “lógica da educação”. A
primeira tem como fundamentos principais “o lucro, a exploração do trabalho, o
tempo breve em que deve ser realizada a atividade produtiva, o corte de custos, o
aumento da produtividade do trabalho, a competitividade, a mercantilização de toda
produção humana”. Já a segunda prima pela formação do ser humano, pela
socialização do conhecimento, pelo diálogo, pela discussão, pelo tempo médio e
longo de aprendizagem, pela humanização, pela emancipação das amarras da
opressão, pelo reconhecimento das necessidades do outro, pelo respeito às
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individualidades, pela participação construtiva e pela defesa dos direitos de
cidadania.
Partindo da premissa do trabalho como princípio educativo, ensejamos
compreender a importância fundamental da atividade laboral na constituição do
homem, ser da natureza que simultaneamente se distingue dela pela sua
capacidade física e mental, retirando dela seus meios de subsistência, mesmo
sabendo que no real o entendimento do trabalho tem se manifestado no interior das
relações sociais em que a classe dominante explora o trabalho das demais classes.
Assim sendo, a história mostra que, por meio do trabalho, o ser humano se utiliza da
natureza para produzir meios de sobrevivência e, portanto, também conhecimento.
Este, porém, emanado pela ação do homem no modo de produção capitalista, é
subvertido para dinamizar a produção para a classe dominante.

3.4 Educação politécnica: travessia possível?

Talvez passe despercebido de muitos que, em maio de 1989 o MEC
promoveu o seminário “Propostas para o ensino médio na nova LDB”, realizado em
Brasília, organizado pela extinta Secretaria de Ensino de 2.º Grau e pelo Conselho
de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), com o objetivo de definir o
caráter do ensino médio que se pretendia para a proposta da LDB. Nesse seminário
ocorreram três painéis para discutir a educação politécnica no ensino médio
(MACHADO, 1991).
O que se pretendia naquele momento era ter uma proposta que superasse a
estreita visão de profissionalização e o reducionismo do mercado de trabalho, em
prol de uma proposta educacional que realmente fosse formativa e de “negação da
reprodução das desigualdades sociais realizadas pela escola” e que rompesse “com
o imediatismo do senso comum na relação trabalho e educação”. Não obstante foi
enfatizada, a todo o tempo nos painéis, a importância da educação integral para
garantir a cada estudante o “domínio dos instrumentos de compreensão da
realidade, através da apropriação da práxis social e da sua relação mais
fundamental, o trabalho social” (MACHADO, 1991, p. 9).
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O caráter fundante da educação politécnica vem a esse encontro, porém logo
foram detectadas dificuldades: o obstáculo posto pelo sistema social capitalista
brasileiro, as demandas de suportes de caráter de infraestrutura e a formação
docente a esse tipo de educação (MACHADO, 1991).
Esse relato histórico, antes de entrar nos fundamentos teóricos da educação
politécnica, faz-se necessário para enfatizar que não é de agora que se tenta inserir
nos documentos legais a proposta dessa educação revolucionária, de forma a alterar
os rumos da educação nacional. Nessa perspectiva, o que se vislumbrava com o
ideário da educação politécnica era
[...] romper com a dicotomia entre educação básica e técnica, resgatando o
princípio da formação humana em sua totalidade; [...] esse ideário defendia
um ensino que integrasse ciência e cultura, humanismo e tecnologia,
visando ao desenvolvimento de todas as potencialidades humanas. Por
essa perspectiva, o objetivo profissionalizante não teria fim em si mesmo
nem se pautaria pelos interesses do mercado, mas constituir-se-ia numa
possibilidade a mais para os estudantes na construção de seus projetos de
vida, socialmente determinados, culminada com uma formação ampla e
integral (RAMOS, 2014, p. 38).

Há necessidade de justificar o título dessa seção, pois as palavras utilizadas e
o ponto de interrogação aparecem em várias publicações encontradas durante
pesquisa na literatura específica. Mas vem justamente para referendar que a
educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio que se
defende é na perspectiva revolucionária25, ou seja, de travessia, de superação da
lógica atual para a educação politécnica e formação omnilateral do ser humano.
Aqueles que questionam os termos educação politécnica e travessia podem
convergir para o sentindo principal das propostas, o qual consiste na superação da
lógica educacional vigente para outra: a de uma educação sustentada nos ideais
socialistas. Ademais, vale destacar o debate realizado por Frigotto e Nosella em
relação a esses termos e a ideia da profissionalização precoce atribuída a essa
modalidade de ensino no INTERCRÍTICA II26 realizado na cidade de Belém, em
agosto de 2014.
25

26

Termo usado por Mészáros (2006).

INTERCRÍTICA – Intercâmbio Nacional dos Núcleos de Pesquisa em Trabalho e Educação, que se
caracteriza como encontro de trabalho e troca de experiências entre os vários grupos de pesquisa
vinculados ao GT Trabalho e Educação (GT 09) da Associação Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Educação – ANPEd, que se constitui como um fórum de discussão sobre as
relações entre o mundo trabalho e a educação. Acontece bianualmente.
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No âmbito desse debate, esses autores se posicionaram em relação ao termo
travessia. Para Frigotto (2015, p. 229), “a metáfora travessia, no contexto da análise,
sinaliza o mover-se na luta política no âmbito contraditório do velho e do novo e na
perspectiva de superação da sociedade de classe”. Já Nosella contesta o termo
“travessia” alegando que para tal tem de existir um ponto de saída e o ponto de
chegada “ou, em termos atuais, equacionando a travessia da superação da
sociedade neoliberal para a sociedade socialista” (NOSELLA, 2015a, p. 137).
Posiciona-se na defesa da resistência à “fragmentação sistêmica do ensino médio e
à sua profissionalização precoce” (NOSELLA, 2015a, p. 141).
Talvez poderíamos também analisar outros termos que existem na literatura
relacionados ao tema em questão; mas, para efeito desta tese, os termos em
destaque devem apontar no sentido da “superação da sociedade capitalista e a
construção de uma nova sociedade, sem classes e sem exploração” (FRIGOTTO,
2015, p. 229).
Resta esclarecer os últimos acontecimentos relacionados ao ensino médio.
Com o golpe protagonizado pela burguesia brasileira com o aval do Congresso
Nacional, o governo de Michel Temer como presidente, não eleito pelo povo, em
poucos dias em exercício, emite a Medida Provisória n.º 746 em 22 de setembro de
2016. A proposta de contrarreforma para o ensino médio é então aprovada e
sancionada após tramitação galopante pelo Congresso, passando à denominação
de Lei n.º 13.415/2017 e produzindo alterações significantes na LDB. Contrariando a
grande maioria dos estudiosos e profissionais da área de Educação, o governo se
aproveita da situação com o apoio da mídia e faz suas propagandas em defesa de
um “Novo Ensino Médio”.
Ainda é prematuro avaliar os passos seguintes a essa contrarreforma e suas
consequências, mas pode-se tecer alguns comentários. Logo de início, sabe-se que
é uma lei sem o apoio da população e da classe dos profissionais da educação, pois
não foi uma contrarreforma debatida com quem exerce suas atividades laborativas
no meio educacional. Se assim fosse, o processo não precisaria ser iniciado por
meio de Medida Provisória.
O educador Saviani (2016, p. 390), com 50 anos de experiência e dedicação
à educação brasileira, faz a seguinte análise sobre a contrarreforma do ensino
médio: “Na atual conjuntura, marcada pelo golpe jurídico-midiático-parlamentar, a
perspectiva que se delineia é de um grande retrocesso que deverá marcar tanto a
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LDB como a legislação complementar da educação”. Ainda relembra e faz
comparação com a aprovação da LBD em 1996, que também não foi aprovada de
acordo com os debates que aconteceram à época com a sociedade organizada e
com os intelectuais comprometidos com a educação. A proposta atual,
[...] neoconservadora de reforma do ensino médio por Medida Provisória,
[...] veio mexer mais amplamente na LDB, modificando diversos de seus
artigos num sentido ainda mais regressivo do que aquele representado pelo
texto aprovado em 1996 em relação ao projeto aprovado na Câmara dos
Deputados (SAVIANI, 2016, p. 390).

Tecendo um pequeno comentário acerca do texto aprovado, destacamos o
art. 35-A, que define a Base Nacional Comum Curricular, pois da forma como está
redigido fica aberto a múltiplas interpretações para que a ideologia capitalista possa
traçar a trajetória que lhe convém, ou seja, o “projeto de vida” do indivíduo passa a
ser aquele desejado pelo sistema. Esta problemática aparece no §7.º, o qual define
que “[o]s currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do
aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de
vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais”.
Todavia, o significado dessa proposição precisa ser debatido, pois contrasta com o
postulado por Frigotto (2015) e Nosella (2015a) quanto à precocidade da
profissionalização.
Diante das alterações da LDB de 1996, pode-se sintetizar que a nova
estrutura do ensino médio tende a contribuir no sentido de aumentar a dependência
brasileira dos grandes centros detentores do capital mundial, realçando a diferença
de classe no contexto nacional, o que tornará cada vez mais distante a efetivação da
educação pública, laica, universal, unitária e politécnica para a grande massa do
povo brasileiro. Na verdade, esse tipo de educação nunca foi prioridade para a
classe dominante, a burguesia, pois levaria à preparação dos trabalhadores para o
“trabalho complexo que é o que agrega valor e efetiva competição intercapitalista”
(FRIGOTTO, 2007, p. 1136).
Há muito que a classe burguesa brasileira vem travando batalha no campo da
educação e conseguindo ditar suas regras no propósito de promover o adestramento
do trabalhador para o mercado. Em pouco mais de 40 anos, determinou
compulsoriamente a profissionalização por meio da Lei n.º 5.692/1971 dentro do
regime militar e depois, mediante a Lei n.º 9.394/1996, a LDB traz a educação
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profissional e tecnológica dentro dos padrões do modo de produção capitalista,
sobretudo com conhecimentos específicos acerca dos processos produtivos de
simples operação.
Na lógica da superação do adestramento do trabalhador, da compra e venda
da força de trabalho no mercado, à procura de uma sociedade em que os seres
humanos possam construir com dignidade a sua existência, busca-se, por meio da
educação, uma concepção que articule ciência, cultura e trabalho como direito de
todos e a negação da educação na perspectiva do ensino propedêutico
academicista e da profissionalização adestradora. Segundo salienta Frigotto
(2012a):
A questão crucial para a nova política educacional e, em especial, a
concepção de ensino médio integrado, é: quais são as exigências para que
o mesmo se constitua numa mediação fecunda para a construção de um
projeto de desenvolvimento com justiça social e efetiva igualdade, e
consequentemente um democracia e cidadania substantivas, de forma que,
ao mesmo tempo, responda aos imperativos das novas bases técnicas da
produção, preparando para o trabalho complexo (FRIGOTTO, 2012a, p. 73).

Não resta dúvida de que, para responder a essa questão, há necessidade de
conceber uma educação que altere os padrões atuais de formação humana centrada
na lógica de mercado. O mesmo autor esclarece que, para satisfazer essas
exigências, a concepção é a do ensino médio politécnico ou tecnológico com
fundamentos centrados nas “diferentes ciências que facultem aos jovens a
capacidade analítica tanto dos processos técnicos que engendram o sistema
produtivo quanto das relações sociais que regulam a quem e a quantos se destina a
riqueza produzida” (FRIGOTTO, 2012a, p. 74).
E acrescenta que o ensino médio articulado ao mundo do trabalho, da cultura
e da ciência se torna um direito social e subjetivo e dá base ao entendimento crítico
de como funciona e se constitui a sociedade humana e as respectivas relações
sociais, e estas com a natureza. Isso é condição basilar para a constituição de
sujeitos emancipados, criativos e leitores críticos da realidade em que vivem e sobre
a qual agem (FRIGOTTO, 2012a, p. 76).
É essencial registrarmos os diversos debates ocorridos no campo trabalho e
educação, protagonizado, em mais alto nível de respeito, pelos intelectuais
Gaudêncio Frigotto e Paolo Nosella, dos quais um já registrou anteriormente o termo
“travessia”, e agora postula o uso da expressão “educação politécnica ou
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tecnológica”. Enquanto Frigotto se refere a esses termos em defesa da educação
para a formação da classe trabalhadora, Nosella acredita que nomear ou levantar
bandeiras não é tão importante, e defende que esses termos não foram utilizados
por Marx; todavia, reconhece que Lênin os utilizou, quando fez a reforma da
educação na antiga União Soviética.
Em diferentes trabalhos publicados, Frigotto utiliza o termo politecnia como
proposta para a educação nacional, de modo que a formação da classe trabalhadora
articule ciência, trabalho e cultura, tecendo críticas à organização educacional. O
texto derradeiro com que Nosella se dedicou a esse debate encontra-se em
Trabalho e perspectivas de formação dos trabalhadores: para além da formação
politécnica, publicado pela Revista Brasileira de Educação em 2007. O autor
expressa, ao longo desse trabalho, as contribuições de Frigotto para a educação
politécnica e fundamenta-se principalmente em Gramsci e Manacorda pois, além
criticar o uso do termo como modelo de educação para os trabalhadores, ele
contesta a semântica do mesmo. Uma coisa é clara: ambos querem um modelo de
educação para a classe trabalhadora no qual ocorra a superação do modelo atual,
com fulcro nos ideais marxistas e socialistas.
Não há divisão de herança sem que se deixe pelo menos uma pequena rusga
entre os herdeiros; então, vale aproveitarmos cada análise realizada por ambos,
mas nos ancoramos inicialmente no mestre dos dois intelectuais, Saviani, para
sustentar a tese.
O entendimento de politecnia para Saviani está pautado “na direção da
superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre instrução
profissional e instrução geral”. A concepção de politecnia supera a forma de
separação entre trabalho manual puro e trabalho intelectual puro, e o processo de
trabalho é indivisível. Todo trabalho humano envolve simultaneamente o exercício
dos membros e da mente, do intelecto e ainda o relacionamento entre os
trabalhadores (SAVIANI, 2003, p. 136).
Saviani (2007, p. 163), em resposta à crítica que Nosella faz ao uso do termo
politecnia, e também com todo respeito aos estudos filológicos de Manacorda em
relação à obra de Marx, diz que a expressão “educação tecnológica” traduziria
melhor a concepção marxista de politecnia. Pensa que, de modo geral, as
expressões “ensino tecnológico”, “ensino politécnico” e suas derivações – “educação
politécnica”, “escola politécnica”, “instrução politécnica” – podem ser consideradas
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sinônimas desde que se busque uma concepção de educação capaz de superar, de
forma crítica, o desenvolvimento da proposta burguesa de educação. Esse debate
aparece no texto Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos
publicado pela Revista Brasileira de Educação. E, com respeito fraternal, termina o
texto na busca da conciliação.
[...] creio poder afirmar que as análises formuladas por Nosella e aquelas
por mim desenvolvidas não se chocam, mas, ao contrário, complementamse e enriquecem-se mutuamente. Não será o uso ou não de determinado
termo que as colocará em confronto. Se assim for, posso proclamar sem
hesitação: abrirei mão do termo politecnia, sem prejuízo algum para a
concepção pedagógica que venho procurando elaborar (SAVIANI, 2007, p.
165).

Porém, em outro texto, Saviani (2003, p. 141) deixa evidente sua ideia para a
organização do ensino médio dentro da concepção da politecnia, que “não seria o
caso de multiplicar as habilitações ao infinito para cobrir todas as formas de
atividade da sociedade”; a proposta é de um ensino médio organizado de forma que
possibilite os ensinamentos não apenas teóricos dos conteúdos científicos que estão
permeando a organização moderna, mas também possibilitar os conhecimentos
práticos.
Também em defesa da educação politécnica, igualitária a todos os cidadãos,
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) salientam que essa educação busca romper com
a dicotomia entre educação básica e técnica, entre ciência e cultura, entre
humanismo e tecnologia, de maneira que a formação humana seja em sua
totalidade ampla e integral, visando ao desenvolvimento de todas as potencialidades
dos sujeitos. A profissionalização não seria fim em si mesma nem nos interesses do
mercado, mas uma possibilidade para cada qual traçar os rumos de seus projetos de
vida (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005).
Ramos (2010), em sua pesquisa empírica acerca das concepções e práticas
pedagógicas nas Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde, também acrescenta
que o conceito “de educação politécnica está associado à concepção de formação
omnilateral do ser humano; portanto, à formação plena, integral do trabalhador”, de
forma a ter como possibilidade o desenvolvimento de todas as potencialidades deste
último, para assim satisfazer suas necessidades materiais e espirituais e viver
socialmente.
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Dentro desse pensamento, Saviani (2010, p. 780-781) salienta que não basta
suprir os indivíduos de “competências para realização de tarefas rotineiras
demandadas pela estrutura ocupacional, concentrando-se apenas na qualificação
profissional e secundarizando o desenvolvimento da pessoa e o preparo para a
cidadania”; ao contrário, deve ser proporcionada a devida “especialização como
domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas utilizadas na produção
moderna, [concentrando-se] nas modalidades fundamentais que dão base à
multiplicidade de processos e técnicas de produção existente” (SAVIANI, 2007, p.
161). Fica bem evidente que esta é
[...] uma concepção radicalmente diferente da que propõe um ensino médio
profissionalizante, caso em que a profissionalização é entendida como um
adestramento em uma determinada habilidade sem o conhecimento dos
fundamentos dessa habilidade e, menos ainda, da articulação dessa
habilidade com o conjunto do processo produtivo. [...] implica a progressiva
generalização do ensino médio como formação necessária para todos,
independentemente do tipo de ocupação que cada um venha a exercer na
sociedade. Sobre a base da relação explícita entre trabalho e educação
desenvolve-se, portanto, uma escola média de formação geral. (SAVIANI,
2007, p. 161).

Nessa perspectiva de formação, pode-se apontar que o ensino médio
integrado à educação profissional técnica não tem a obrigatoriedade de caminhar
para a habilitação especializada, como é o caso atual de imposição da política 27
desenhada pela classe dominante para a educação profissional, cujo objetivo é
acelerar a entrada de jovens no mundo do trabalho pautando as justificativas à falta
de mão de obra qualificada para atender às demandas da produção.
Caso a educação profissional integrada ao ensino médio tenha continuidade
no curso da atual política educacional, não pode ser oferecida diferentemente do
que acaba de se expor; caso contrário, promoverá encontro com os vultos
fantasmagóricos da profissionalização compulsória, a Lei n.º 5.692/1971 e o Decreto
n.º 2.208/1997, confirmando a preparação adestrada e mercadológica de
trabalhadores e endossando a divisão do trabalho.
O tempo não foi suficiente para apreciar as ações da atual contrarreforma do
ensino médio, a não ser por vias digitais e site do próprio governo, que aproveita a
27

Não é objeto desta tese debater a atual contrarreforma do ensino médio que efetiva regresso às
reformas da ditatura empresarial militar e ao Decreto n.º 2.208/1997 da era do governo Fernando
Henrique Cardoso, como mostram Ramos e Frigotto (2017) e Motta e Frigotto (2017), ambos no
prelo.
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oportunidade para “fazer a cabeça” da sociedade por meio de propagandas nas
mais diversas mídias, enfatizando a contrarreforma como um produto de alta
qualidade e ótimo para a sociedade brasileira. A outra mudança propagandeada
pelo governo federal trata a educação profissional e tecnológica com a denominação
de MédioTec. A única informação que consta no site do MEC está no campo
“pergunta frequentes”:
7) Como será a formação técnica e profissional? A formação técnica e
profissional será mais uma alternativa para o aluno. Hoje, se o jovem quiser
cursar uma formação técnica de nível médio, ele precisa cursar 2400 horas
do ensino médio regular e mais 1200 horas do técnico. O novo ensino
médio permitirá que o jovem opte por uma formação técnica profissional
dentro da carga horária do ensino médio regular desde que ele continue
cursando português e matemática até o final. E, ao final dos três anos, ele
terá um diploma do ensino médio e um certificado do ensino técnico
(BRASIL, 2017).

São poucas as informações disponíveis para aprofundar a análise sobre a
contrarreforma do ensino médio; por isso, essas considerações advêm de leitura de
documentos ainda pouco estudados28, mesmo assim, considerando o que está
exposto, vale destacar a proposta liberdade de escolha. Todo ser humano deve ter e
assumir responsabilidade sobre ela, mas é muito precoce colocar essa
responsabilidade para jovens de 15 a 17 anos, ainda em formação, traçarem seu
itinerário formativo com vistas à profissionalização ou não.
Se já era debatida a precocidade da profissionalização para os cursos
técnicos integrados justificando o atendimento à ordem mercadológica do capital,
imagine com essa liberdade de escolha e com os atores do capitalismo fazendo
marketing para essa parcela da sociedade. Outro aspecto a se destacar é que essa
contrarreforma, assim sendo, permitirá aos jovens negligenciar determinadas
disciplinas que não são do seu agrado, porém importantes para sua formação na
qualidade de homem cidadão, em detrimento de outras que mais lhes apetecem.
Dessa forma, apresenta-se mais uma artimanha do governo federal em
propagandear a contrarreforma do ensino médio, ao tentar mostrar à sociedade que
as ações agora implementadas são tábuas propulsoras para o futuro. Mas sabe-se
que não é assim que as coisas acontecem. Para elucidar esse debate, tomamos

28

O texto de RAMOS e FRIGOTTO (2016) apresenta uma síntese do retrocesso que esta
contrarreforma apresenta sob todos os aspectos.
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como exemplo a Reforma Gentile29, ocorrida na Itália (1922-1923), embasando-nos
nas ideias de Gramsci e na crítica de Nosella (2015a) a seguir:
Gentile sabia que uma escola alternativa para os de baixo não é uma
escada lançada para subir de andar. Com exceção de poucos, o que
confirmaria a regra geral, isso não aconteceria. A subalternidade escolar
não é o largo caminho de acesso à grande cultura e à direção dos destinos
da nação, e sim uma estratégia de preservação das diferenças, de
acomodação social e também de exploração de mão de obra juvenil.
Portanto, a subalternidade cultural é a melhor forma para preservar a velha
ordem e contribuir, em parte, com a economia burguesa e no acúmulo do
capital. Mas não foram razões técnicas nem econômicas que motivaram o
liberalismo idealista e o próprio fascismo na criação das escolas subalternas
do trabalho. Foram razões de caráter político e social (NOSELLA, 2015a, p.
130).

Ou seja, a contrarreforma do ensino médio vem na ordem de atendimento às
ordens políticas e às leis de mercado capitalista para acentuar a divisão do trabalho,
tendo como consequência a fragmentação de classes sociais. Ainda dentro do
debate citado anteriormente, Nosella acentua:
Gramsci insere-se exatamente nesse debate e percebe a “jogada” de
Gentile, aplaudida, infelizmente, por muitos, como democrática. Percebe
também que a concepção de escola única de Gentile está relacionada a um
modelo de sociedade, liberal e elitista, incapaz de perceber a positividade
histórica da irrupção das massas populares na vida política e no sistema
escolar. Contrariamente, para Gramsci, a grande novidade histórica trazida
pela industrialização é justamente o ingresso das massas populares na vida
social e no sistema escolar; mas isso não representa necessária e
automaticamente uma revolução, se essas massas não ingressarem
também na vida política por meio de uma educação humanista moderna de
elevada qualidade (NOSELLA, 2015a, p. 130).

E assim não se pode esperar nada de diferente de um governo que alcançou
o mais alto posto do Poder Executivo via processo de impeachment da presidenta
antecessora, Dilma Rousseff, sem o respaldo da grande massa da população, mas
apoiado pela mídia, empresários, Congresso Nacional e Judiciário. De forma abrupta
e antidemocrática, o Executivo impõe a contrarreforma do ensino médio na tentativa
de resolver questões complexas, as quais vêm sendo estudadas e debatidas há
anos pelos mais diversos intelectuais e profissionais da educação, tais como revisão
do currículo, processo pedagógico, formação de professores etc. Além disso, a
29

A Reforma Gentile, proposta pelo liberal-conservador Giovanni Gentile, “baseava-se numa rigorosa
distinção entre escolas para as classes privilegiadas, com os tradicionais estudos humanísticos, e
escola para as classes subalternas, limitadas a aprendizados profissionais especializados”
(MANCORDA, 2010, p. 397).
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contrarreforma trará impactos ainda desconhecidos aos mais de 5 mil municípios e
aos respectivos profissionais da educação que não participaram da mesma.
Com esta contrarreforma, aprovou-se também uma armadilha para os jovens
de classes menos favorecidas, pois estes farão seu percurso formativo com pouca
orientação, enquanto os filhos das famílias de posse terão apoio tanto dentro dos
próprios lares como nas escolas particulares em que estudam. Desta forma, pode-se
inferir que tal ação somente reforça a possibilidade de se perpetuar o afunilamento
de ingresso nas universidades públicas, restando para os jovens filhos da classe
trabalhadora a entrada precoce no mercado de trabalho, nas funções de menor valor
econômico.
Quando a contrarreforma trata da profissionalização 30, observa-se não haver
obrigatoriedade de todas as escolas oferecerem essa opção. Além disso, fica
facultada às instituições de ensino a oferta de cursos de pouco investimento31 ou de
nenhuma complexidade para alunos da periferia, mantendo assim a divisão classista
e a exclusão de outras opções não obrigatórias do currículo (ciências da natureza,
ciências humanas).
Em suma, nos dois últimos capítulos buscamos nos apropriar e debater
conceitos significativos para esta tese, bem como para o desenvolvimento da
educação profissional e tecnológica. Tratamos da categoria trabalho em seu aspecto
histórico e enquanto condição material para definição de classe: trabalhadora e
capitalista. Em seguida colocou-se esforços na educação profissional técnica de
nível médio integrada ao ensino médio no caminho da superação do modelo atual e
na busca da educação politécnica. Portanto, tendo como suporte estas noções,
apresentaremos a seguir os resultados que emergiram no campo empírico.

30

31

Não discutindo aqui a precocidade ou não, já discutida em outro momento.

No estado do Espírito Santo há a proliferação demasiada de cursos técnicos em Informática e
Secretariado, os quais necessitam apenas de laboratórios de informática para serem oferecidos.
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4 A “ESFINGE” DO TRABALHO NA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO NOS IFS

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos durante a pesquisa de
campo no que se refere à concepção de trabalho e sua relação com a educação
profissional integrada ao ensino médio nos Institutos Federais de Educação
Profissional e Tecnológica, tendo como possibilidade a travessia para a educação
politécnica e formação integral e integrada do ser humano. A amostra foi constituída
por quatro campi considerados históricos, um em cada região do Brasil: campus
Florianópolis do IFSC, campus Campos dos Goytacazes Centro do IFF, campus
Natal Central do IFRN e campus Belém do IFPA.
Com relação ao campus Goiás do IFG, que seria o quinto campus
pesquisado, não foi possível realizar a pesquisa de campo em virtude da greve de
professores e servidores técnico-administrativos, além da ocupação das instalações
pelos alunos. O motivo da referida paralisação e ocupação do campus pelos alunos
naquele momento consistiu em uma manifestação contra a Proposta de Emenda
Constitucional 55/2016, que tinha por princípio limitar os gastos públicos da União
para os próximos 20 exercícios financeiros (20 anos), e a Reforma do Ensino Médio,
definida na Medida Provisória n.º 746, de 23/09/2016.
Não é objetivo nesta tese analisar a referida contrarreforma nem a medida de
corte nos gastos públicos mas, em linhas gerais, pode-se dizer que ambas trazem
ações equivocadas quanto à educação profissional, principalmente na modalidade
integrada; elas acabaram com conquistas obtidas com muita luta durante o período
de 1996 a 2005, além de ocasionarem problemas financeiros às instituições de
ensino durante este período pois, como se sabe, a tônica dos governos neoliberais
não é priorizar os direitos básicos do povo; por isso, educação, saúde e segurança
ficarão à margem das prioridades do governo.
Nos Institutos pesquisados, os dados foram coletados por meio de análises
de documentos, entrevistas e grupos focais, cujos sujeitos são professores da
formação básica32 e formação profissional33 que atuam na modalidade de curso
32

Professores que atuam nas disciplinas do Núcleo Básico do currículo: Português, Inglês, Arte,
Educação Física, Matemática, Física, Biologia, Química, História, Geografia, Sociologia, Filosofia.

33

Disciplinas específicas de formação técnica.
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técnico integrado ao ensino médio, e diretores de ensino responsáveis por gerir as
ações pedagógicas nos respectivos campi.
Quanto à referência à “esfinge” no título desta seção, vale observar a figura
mística e até certo ponto enigmática. Talvez se encontre nesta pesquisa um
pressuposto sobre a concepção de trabalho e sua relação com a educação
profissional integrada ao ensino médio e a possível travessia para a educação
politécnica e a formação integral e integrada do ser humano.
A primeira análise será constituída pela caracterização dos sujeitos
participantes no conjunto dos IFs pesquisados, onde se encontrará explicitada a
análise do tempo de atuação como professor no IF, área de atuação (formação geral
ou formação profissional), disciplinas que lecionam e formação acadêmica de
graduação e pós-graduação.
Em seguida, buscar-se-á desenvolver a análise da concepção de trabalho; o
sentido e referência para orientação sobre o mundo do trabalho; a relação entre a
formação geral e a formação profissional na perspectiva da educação politécnica e
da formação integral/integrada; e as principais dificuldades para efetivar a educação
politécnica e a formação integral/integrada nos IFs pesquisados.
As análises dos dados34 deram-se por meio de identificação das categorias do
conteúdo (KUENZER, 1998) construídas teoricamente no referencial de base e
compreensão para a pesquisa, a saber: trabalho, educação profissional, educação
politécnica, formação integral/integrada; as categorias do método: historicidade,
contradição, totalidade e mediação; as categorias operacionais construídas com a
finalidade de aproximação do objeto de pesquisa, a fim de permitir a observação e o
trabalho de campo (MINAYO, 2014, p. 179), inspiradas em consequência da
construção teórica; e as categorias empíricas, que são expressões que os sujeitos
sociais de determinada realidade constroem dando sentido à vida, suas relações e
suas aspirações (MINAYO, 2014, p. 179) e emergem da pesquisa de campo, no
caso dos depoimentos coletados e dos documentos levantados, que por sua vez se
articulam com as categorias do conteúdo e operacionais.

34

As categorias de análise nesta tese têm por base as abordagens de CHEPTULIN (2004),
KUENZER (1998) e MINAYO (2014), elaborada no âmbito das orientações coletivas proporcionadas
pela professora Marise Ramos e temas debatidos pelo Grupo These – Projetos Integrados de
Pesquisa em Trabalho, História, Educação e Saúde, coordenado pelos professores Gaudêncio
Frigotto, Maria Ciavatta, Marise Ramos, Eveline Algebaile e Júlio Lima.
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Com efeito, adota-se o conceito de categorias como “[...] imagens ideais que
se formam no decorrer do desenvolvimento da consciência da realidade objetiva e
que refletem os aspectos e os laços correspondentes das coisas materiais”. O
enfoque marxista “[...] considera que essas imagens são o resultado da atividade
criadora do sujeito no decorrer da qual este último distingue o geral do singular”
(CHEPTULIN, 2004, p. 17-18).
Nesse aspecto, ressalta-se que o “materialismo dialético estuda os aspectos e
as relações universais da realidade objetiva”, porém esses aspectos não são
equivalentes, “há entre eles os que desempenham papel fundamental e
determinante e outros que são subordinados e determinados” e, dessa forma,
instalam-se as “relações recíprocas entre os aspectos opostos, isto é, a lei da
unidade e da luta dos contrários. Em conseqüência [sic], as categorias que estão
ligadas à lei da unidade e da luta dos contrários devem igualmente ser relacionadas
às categorias de partida [...]” (CHEPTULIN, 2004, p. 55-56).
Cheptulin (2004, p. 56) diz que as categorias de partida são aquelas que
refletem os fatores fundamentais e determinantes do conhecimento que emergem da
atividade cognitiva dos homens no contexto das suas práticas sociais. Dessa forma,
buscou-se, nos dados obtidos por meio dos documentos, das entrevistas e dos
grupos focais, as categorias que emergem do conhecimento e das práticas sociais
dos sujeitos que formaram as amostras da pesquisa.
Optou-se por fazer a análise dos dados obtidos nos documentos, nos grupos
focais e nas entrevistas com os diretores de ensino, de forma simultânea por temas
das perguntas, pois elas coincidem. Os participantes também não foram separados
por instituição, partindo do princípio de que, dessa forma, as ideias, os
conhecimentos, as relações implicadas do todo conseguem expressar melhor a
opinião do grupo, e não de uma parte.
As citações, quando necessárias, serão identificadas da seguinte forma: PPI
1, PPI 2, PPI 3 e PPI 4, para a análise dos documentos PPI 35 das respectivas
instituições: campus Natal Centro do IFRN, campus Florianópolis do IFSC, campus
Belém do IFPA e campus Campos Central do IFF; GF 1, GF 2, GF 3 e GF 4,
respectivamente, para o grupo focal do campus Natal Centro do IFRN, campus
Florianópolis do IFSC, campus Belém do IFPA e campus Campos Central do IFF; e,
35

Buscou-se sempre iniciar a pesquisa por este documento, com o objetivo de obter os primeiros
dados/conhecimento da instituição.
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em seguida, para os diretores e ensino, adotamos as seguintes identificações:
DIREN 1, DIREN 2, DIREN 3 e DIREN 4 para o campus Natal Centro do IFRN,
campus Florianópolis do IFSC, campus Belém do IFPA e campus Campos Central
do IFF, respectivamente.
Destaca-se também que as análises e interpretações do material coletado
durante a pesquisa de campo foram feitas por meio da análise de conteúdo que,
segundo Bardin (2009), é
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das
mensagens indicadoras (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2009, p. 44).

A opção por essa técnica ocorre em virtude da sua característica de conseguir
reunir condições para analisar depoimentos de representantes de grupos sociais,
com o objetivo de desvendar o universo das falas desses grupos, possibilitar análise
de entrevista e documentos e ainda ajudar a conhecer aquilo que está por trás das
palavras, sobre as quais se debruçam os instrumentos utilizados na pesquisa
(BARDIN, 2009, p. 45). Doravante segue apuração e análise dos dados obtidos
durante a pesquisa de campo.

4.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa de campo

Recorreu-se, por meio de questionários, a algumas informações para
caracterizar os sujeitos da pesquisa de campo e explicitar o envolvimento desses
profissionais na educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino
médio. Foram quatro diretores de ensino entrevistados e 40 professores
participantes dos grupos focais que atuam nessa modalidade de ensino. Segundo
Gatti (2012, p. 22), um grupo focal deve ter entre 6 e 12 participantes; assim sendo,
a formação dos grupos focais ficou a seguinte: no campus Natal Centro do IFRN, 10
participantes; no campus Florianópolis do IFSC, 9 participantes; no campus Belém
do IFPA, 9 participantes; e 12 participantes no campus Campos Central do IFF,
satisfazendo as recomendações da literatura.
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Quanto ao tempo de serviço no IF, a divisão ocorreu em períodos de cinco
anos para facilitar a análise.
Gráfico 1 – Tempo de serviço no IF dos participantes dos grupos focais

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados da pesquisa de campo, 2017.

O tempo de serviço torna-se importante em virtude dos conhecimentos
adquiridos acerca da história e funcionamento institucional, sobretudo quanto às
políticas que envolvem a educação básica, com especial atenção para a educação
profissional. A composição dos sujeitos participantes ficou assim: 4 até com cincos
anos, 13 até com 10 anos, 2 até com 15 anos, 5 até com 20 anos e 16 com mais de
20 anos.
Alguns fatos importantes ocorridos nas últimas duas décadas devem ser
levados em consideração e relacionados com o tempo de serviço nos IFs por
influenciar diretamente no comportamento laboral desses professores, tais como: a
Reforma da Educação pela Lei n.º 9.394/1996, o Decreto n.º 2.208/1997, o Decreto
n.º 5.154/2004, a transformação da maioria das antigas Escolas Técnicas Federais
em Centro Federais de Educação Profissional em 1999 e, mais recentemente, em
dezembro de 2008, a criação dos Institutos Federais de Educação Profissional e
Tecnológica.
Observa-se que 40% professores (16) passaram por todos esses fatos
históricos que afetaram diretamente as instituições que formam a RFEPT, ou seja,
eles trabalharam com os cursos técnicos integrados nas antigas ETFs, passaram
pela Reforma da Educação de 1996 com a separação da Educação Profissional do
ensino médio e voltaram à modalidade integrada mediante o Decreto n.º 5.154/2004,
além de vivenciar a transformação da instituição por duas vezes. E 12,5%
vivenciaram a transformação das ETFs em CEFETs e os demais fatos citados,
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porém começaram a trabalhar nas instituições em plena separação da educação
profissional do ensino médio, determinada pelo Decreto n.º 2.208/1997. E também
5% dos professores iniciaram suas atividades nos IFs conforme o Decreto n.º
5.154/2004, quando se efetivou a possibilidade de retorno à modalidade de curso
técnico integrado ao ensino médio.
Dessa forma, 57,5% dos professores participantes da pesquisa possuem
tempo de serviço significante nos IFs; consequentemente, conhecem a história e as
políticas desenvolvidas por essas instituições. Se considerarmos os professores que
estão no período de 6 a 10 anos de efetivo serviço nos IFs, tempo suficiente para
conhecer a história da instituição e se apropriar dos conhecimentos e políticas da
educação profissional, o percentual chega a 90%. Assim o percentual de
professores que formaram os grupos focais atende plenamente aos requisitos de
tempo de serviço nos IFs para participar da pesquisa.
Outro ponto que se pode destacar em relação ao tempo de serviço nos IFs é
a identificação com a instituição. Enquanto os mais antigos ainda recordam os
tempos de ETF, os mais jovens desconhecem o passado identificando-se somente
com os IFs.
Considerou-se que a área de atuação dos professores pode influenciar
significativamente as suas respostas. Apurou-se os seguintes percentuais das áreas
de formação geral e da área de formação profissional.
Gráfico 2 – Área de atuação dos professores

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados da pesquisa de campo, 2017.

Foi pedido aos diretores de ensino na época de organização das visitas aos
campi que mantivessem equilíbrio entre as áreas de formação geral e formação
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profissional e, dentro da própria área de formação geral, também tivessem equilíbrio
entre professores de linguagens, ciências da natureza e ciências sociais. O objetivo
era contar com um grupo o mais multidisciplinar possível. Como pode ser observado
no Gráfico 2, participaram dos grupos focais 40 professores, dos quais 60% da área
de formação profissional, o que representa 24 professores contra 16 da área de
formação geral.
Aqui também se encontra refletida a composição do quadro de professores
das instituições pesquisadas, quiçá da RFEPT, em virtude da sua vocação e cultura
assumidas ao longo dos seus 107 anos de existência. Somente no campus Natal
Centro do IFRN houve equilíbrio entre as áreas.
Ressalta-se a solicitação para que os professores não parassem suas
atividades docentes durante a participação no grupo focal, a fim de não prejudicar o
andamento de suas atividades. Então, participaram aqueles que estavam
disponíveis ou em planejamento naquele horário marcado pela direção de ensino.
Observou-se sempre que os professores deveriam ser convidados. Talvez se
encontrem aqui as razões para justificar os 20% a mais de professores de formação
profissional na participação dos grupos focais. Porém, essa diferença não
influenciou nos resultados obtidos com as dinâmicas dos grupos focais.
Para efeito de análise, chama a atenção a relação entre a área de atuação e
a área de formação acadêmica de graduação e pós-graduação dos professores, pois
não há obrigatoriedade de atuação direcionada somente dentro da área de
formação. A formação de graduação do grupo de docentes ficou assim constituída.
Gráfico 3 – Formação acadêmica dos professores (graduação)

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados da pesquisa de campo, 2017.
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Reforçando o caráter tecnológico das instituições pesquisadas, o maior
número de professores participantes tinha formação acadêmica de graduação em
Engenharia (16), seguida de Matemática e Arquitetura, 4 professores cada uma.
Apresenta-se aqui uma correlação direta da formação de graduação dos professores
refletidas nos IFs: a supremacia da área de exatas. Acredita-se que a formação
acadêmica de graduação exerce forte influência na forma de pensar dos
professores, bem como orientações que passam para seus alunos em relação ao
mundo do trabalho.
Vale lembrar que a opção da pesquisa foi por campi conhecidos por suas
existências

centenárias,

justamente

para

encontrarmos

a

diversidade

de

professores, antigos e novos, de formação geral e formação profissional. Não é
muito comum encontrar nesses campi cursos técnicos que fogem dos eixos
tecnológicos: infraestrutura, que compreende tecnologias relacionadas à construção
civil e ao transporte, por exemplo, cursos de Edificações, Estradas; e Controle e
Processos Industriais, que compreendem tecnologias associadas aos processos
mecânicos, eletroeletrônicos e físico-químicos, por exemplo, cursos de Mecânica e
Eletrotécnica36.
Outro ponto a se destacar é que nessas instituições começaram a ingressar
professores de Filosofia e Sociologia após a obrigatoriedade dessas disciplinas no
currículo do ensino médio, expressa no inciso IV do art. 36 da Lei n.º 9.394/1996. A
cultura dominante até então era a de potencializar ao máximo as disciplinas da área
de exatas, a fim de subsidiar as disciplinas da formação profissional. Assim, como
existem nos IFs muitos professores e pedagogos antigos, esse quadro vai alterandose lentamente.
Em seguida, buscou-se evidenciar a relação da graduação com a pósgraduação, conforme se ilustra no Gráfico 3, e depois a relação da graduação com o
programa cursado na pós-graduação. Fato marcante a ser observado é que existe
um professor que não fez nenhuma pós-graduação, ou não preencheu esse quesito
no questionário.

36

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/
arquivos/pdf3/catalogo_tecnicos.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2017.
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Gráfico 4 – Formação acadêmica de graduação e de pós-graduação

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados da pesquisa de campo, 2017.

Observa-se que os professores têm buscado capacitação em nível de pósgraduação, seja como melhoria do nível de conhecimento, seja até mesmo como
aumento salarial. Ademais, reconhecem que, com a criação dos IFs, cujo objetivo é
desenvolver ensino, pesquisa e extensão, e com isso a criação de diversos cursos
de pós-graduação na RFEPT, isso tem levado os professores a se capacitarem em
nível de pós-graduação.
Outra constatação verificada foi quanto à quantidade de professores com pósgraduação em nível de mestrado e doutorado por instituição. Há uma superioridade
dos professores com grau de mestre, seguidos o de doutor, e ainda se observa
maior número de professores com pós-graduação em nível de mestrado e doutorado
em campi localizados em capitais, principalmente na região sul do país.
Gráfico 5 – Formação acadêmica de graduação e de pós-graduação

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados da pesquisa de campo, 2017.
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Relacionou-se a formação de graduação com o programa de pós-graduação
cursado por professor, pois pode haver docentes com graduação em licenciatura e
pós-graduação em Engenharia, por exemplo, ou então bacharel com pós-graduação
em Educação.
Encontrou-se a seguinte configuração: 24 professores com pós-graduação
relacionada diretamente com a área de graduação: licenciatura em Geografia,
mestrado em Geografia; licenciatura em Matemática, mestrado ou doutorado em
Matemática; 3 professores com pós-graduação na área de Educação ou Ensino: um
com licenciatura em História, com doutorado em Educação e dois com graduação
em Engenharia Civil, um com especialização em Educação e o outro com mestrado
em Educação.
Em contrapartida, cinco professores com licenciatura, com pós-graduação em
áreas de concentração em exatas, um com licenciatura em História e doutorado em
Recursos Naturais, dois com licenciatura em Física, um com mestrado em
Engenharia Mecânica e o outro com doutorado em Ciências Naturais; e, por último,
um professor com licenciatura em Matemática, com mestrado em Pesquisa
Operacional

e

Inteligência

Artificial;

ademais,

seis

professores

que

não

especificaram a pós-graduação realizada e um professor que não fez nenhuma pósgraduação.
A análise da caracterização do grupo de professores se justifica porque a
hipótese orientadora da pesquisa – a ideia de que os limites, as tensões e as
possibilidades da concepção da categoria trabalho numa perspectiva crítica em se
efetivarem no contexto da educação técnica de nível médio integrada ao ensino
médio – encontra seu primeiro obstáculo na formação profissional e acadêmica dos
sujeitos (professores e gestores) que as põem em prática no cotidiano da instituição
de ensino. A maioria dos gestores e professores é formada para desempenhar
funções gerenciais produtivistas empresariais; normalmente são bacharéis que
prestam concurso público e passam a ser professores e, com o passar do tempo,
assumem cargo de confiança dentro da instituição.
Quanto à formação dos diretores de ensino participantes da pesquisa, existe
a seguinte configuração: uma pedagoga, um bacharel em Enfermagem, uma
socióloga e uma engenheira civil.
Após essa caracterização dos sujeitos da pesquisa, o passo seguinte é a
análise dos conteúdos levantados ao longo da pesquisa de campo.
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4.2

Concepção

de

trabalho:

ambiguidade,

sinalizações

opostas

e

contraditórias

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos e análises referentes à
categoria operacional da concepção de trabalho predominante nos grupos focais
formados pelos professores e diretores de ensino, nos Projetos Pedagógicos
Institucionais, bem como ressaltar as categorias que emergiram do campo empírico.
A questão a ser perseguida remete à concepção de trabalho alinhada com
pensamentos críticos de transformação da natureza e do homem, com bases sociais
e coletivas e as respectivas ordens contraditórias.
A apropriação da concepção de trabalho para os professores que atuam na
educação profissional integrada ao ensino médio torna-se importante em virtude da
particularidade dessa modalidade de ensino ter como público dominante jovens de
15 a 18 anos com a árdua missão de definir uma profissão. Além disso, outra
particularidade deste público reside no fato de que muitos ainda não projetam seu
futuro e/ou não têm condições de dar continuidade aos estudos de nível superior,
enquanto outros não visam somente à formação profissional de nível médio, mas
vislumbram o ingresso em cursos de graduação.
Nessa perspectiva, fica já evidenciada a questão da dualidade estrutural que
se encontra nessa modalidade de ensino, pois aqueles jovens filhos de famílias em
condições social e econômica favoráveis seguem seus estudos em nível superior, ao
passo que os filhos da classe trabalhadora vão para o mercado de trabalho.
A pergunta base para essa categoria – “qual é o seu entendimento conceitual
sobre o trabalho?” – consistiu tanto no roteiro de análise dos PPIs como na guia de
entrevista semiestruturada e grupo focal. Logo no PPI 1, encontra-se uma análise
bem consistente da contradição de trabalho como mercadoria, trabalhador alienado,
trabalho sob a óptica reducionista capitalista:
[...] a concepção de trabalho, particularmente sob a égide do sistema
capitalista, se traduz no exercício do poder dominante sobre os
trabalhadores, tomados, redutivamente, como força de trabalho ou como
‘recursos humanos’. O trabalho alienado, inserido em um sistema de
produção baseado em uma lógica reducionista capitalista, apresenta-se
como uma atividade que não se associa às práticas educativas ou criativas,
as quais ampliam a capacidade de criação do ser humano. O trabalho
alienado acaba por dividir os que pensam dos que se esforçam
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manualmente, impossibilitando, assim, que os sujeitos se apropriem das
benesses do desenvolvimento científico e tecnológico (IFRN, 2012, p. 51).

O documento sinaliza que o trabalho é visto pela sociedade como atividade
humana reificada, ou trabalho como mercadoria no modo de produção capitalista e,
ainda de forma explícita, destaca a precarização do trabalho no mundo
contemporâneo. O modo de produção capitalista considera o trabalhador como
produto necessário ao meio de produção, como insumo na produção de serviços e
mercadorias, compra e venda da força de trabalho. A reificação do trabalho, o
trabalho como mercadoria, é tratada por Lukács (2012) em História e consciência de
classe no capítulo “A reificação e a consciência do proletariado” com base nos ideais
marxistas. Mas é Marx (2013) que expõe essa relação ao dizer que na
[...] sociedade burguesa, o salário do trabalhador aparece como preço do
trabalho, como determina a quantidade de dinheiro paga por uma
determinada quantidade de trabalho. Fala-se, aqui, do valor do trabalho, e
sua expressão monetária é denominada seu preço necessário ou natural.
Por outro lado, fala-se dos preços de mercado do trabalho [...]. No mercado,
o que se contrapõe diretamente ao possuidor de dinheiro não é, na
realidade, o trabalho, mas o trabalhador (MARX, 2013, p. 605-607).

O PPI do IFRN apresenta, de forma crítica, outra situação referente ao
trabalho centrado na formação do trabalhador sob a influência do contexto atual,
para atender ao modo de produção capitalista, com foco na competitividade, na
meritocracia, nas atividades empreendedoras e na conformação do modo de vida
em prol das exigências de mercado.
A atual conjuntura é caracterizada pela globalização de mercados e pela
emersão do ciberespaço. O individualismo, a competitividade, a
hiperatividade e a volatilidade nas relações interpessoais acabam por se
tornar paradigmas de um estilo de vida pautado em valores que estimulam a
produção e o consumo. O tempo, a qualidade e a qualificação ganham
destaque como indicadores de produtividade no mundo do trabalho,
significando uma nova maneira de se conceberem os sujeitos como
profissionais inseridos no mercado [...] (IFRN, 2012, p. 52).

E, em seguida, faz ressalva da contradição desse contexto com o que se
pensa como atividade emancipatória e transformadora, contrapondo o ideal
capitalista de trabalhador, que não valoriza os sujeitos “como pessoas autônomas e
criativas, dotadas de riqueza subjetiva e de pluralidade biopsicológica” (IFRN, 2012,
p. 52). O indivíduo é visto como recurso humano necessário e formatado conforme
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as peculiaridades capitalistas, as quais demandam um trabalhador customizado de
acordo com suas regras, ou seja, a formação para o trabalho globalizado pautado no
uso das tecnologias e na meritocracia, levando-o a se transformar em agente
competidor, o que traz, consequentemente, o aumento da produtividade neste modo
de produção.
Como consequência de uma educação voltada para esse fim, visto que no
mercado de trabalho há lugar para poucos, ocorre o aumento do individualismo e o
afastamento de ações voltadas para o coletivo e o social. A educação concebida
dessa forma não passa de prestação de serviço à mercê do modo de produção
capitalista; ao invés de formar trabalhadores críticos, emancipados e com
responsabilidade social, os sujeitos são configurados como mercadorias a serem
disputadas pelo mercado.
No outros três PPIs não foram encontrados dados relevantes que levassem a
visualizar discussão em torno da categoria trabalho. Isso vem ao encontro das
preocupações desta pesquisa, pois são instituições que trazem, em suas missões, a
preocupação em preparar o educando para a vida profissional. Mas para qual
trabalho? Uma instituição preocupada em formar para o trabalho que não se arrisca
ou não se preocupa em fazer tal debate, leva a entender que o objetivo recai na
lógica de suprir as necessidades do mercado, atender às necessidades do modo de
produção

capitalista,

e

não

no

trabalho

como

atividade

transformadora,

emancipadora e sociocoletiva.
O PPI 2 enfatiza que a instituição visa a “contribuir com as transformações,
atuando criticamente para reconstruir as representações que os sujeitos têm da
realidade, de modo a promover uma mudança de postura e de prática diante da
sociedade, da ciência e da tecnologia” (IFSC, 2014, p. 38). Porém, essas escritas
não mostram claramente o lado para o qual indica sua intenção quanto à categoria
trabalho. Pode ser que as transformações pretendam acompanhar o mundo
produtivo hegemônico, conservador, e não visto como um mundo progressista com
ideias transformadoras voltadas para a redução das desigualdades. “Nessa
perspectiva, a educação é um espaço fundamental para a formação integral do
cidadão, sujeito consciente, com visão crítica” (IFSC, 2014, p. 38). Mostra a intenção
da formação plena do ser humano. Mas, diante da leitura de outras partes do
documento, não se pode inferir que seja por uma posição crítica voltada para as
práticas sociais.
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Outro trecho que nos chamou a atenção no PPI supracitado foi o seguinte:
“Como instituição educacional, o IFSC deve garantir aos alunos condições de
exercício da cidadania responsável, capacitação para o trabalho” (IFSC, 2014, p.
38). Para que trabalho? Útil ou necessário? Ou trabalho na condição de mercadoria?
E ainda acrescenta a “socialização do conhecimento e da tecnologia” (IFSC, 2014,
p. 38). Entende-se aqui como socialização o dever institucional de disseminar na
sociedade os conhecimentos e tecnologias necessárias para a formação dos
trabalhadores, “colocando-os a serviço da construção de uma sociedade mais ética,
justa e igualitária” (IFSC, 2014, p. 38). Fecha mostrando preocupação com o que se
pretende: trabalhador inserido em uma sociedade ética, justa e igualitária.
Já no IFPA, encontra-se referência a políticas institucionais, a saber:
Valorização dos aspectos vinculados aos Arranjos Produtivos Locais (APL),
expressos nos instrumentos pedagógicos com vistas às demandas sociais e
às exigências do mundo do trabalho, considerando o processo de
globalização e as decorrências no campo da Educação (IFPA, 2014, p. 50).

Observa-se que o “mundo do trabalho” expresso nessa política trata na
verdade de mercado de trabalho, em virtude da referência feita anteriormente aos
APL. Compreende-se nesse contexto que os APL normalmente são empresas de
pequeno ou médio porte instaladas ao redor de uma grande organização produtiva,
para as quais seus empregados executam tarefas meios, mais conhecidas como
empresas terceirizadas.
O Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2014 do IFF, no qual há uma
seção intitulada Retrato do Mercado de Trabalho nas Áreas de Influência do IF
Fluminense, não foi atualizado, havendo promessa para o próximo ano. Buscou-se
fazer a análise de três dimensões básicas desse mercado, a saber: a estrutura
setorial do emprego, o nível educacional da mão de obra empregada e a estrutura
dos rendimentos em faixas salariais, baseadas nas informações dos Relatórios
Anuais de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e do Emprego.
Verificou-se que os três últimos PPIs, como documentos fundamentais para o
desenvolvimento das atividades pedagógicas, não se preocupam em especificar ou
assumir tendência para qual concepção de trabalho estão formando os alunos. Seria
desejável que esse debate se fizesse presente nos PPIs, para nortear os
professores na forma de conduzir seus trabalhos no cotidiano escolar. Como não
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ficou claro nesses documentos qual é a tendência a se seguir, fica a inferência do
atendimento ao mercado de trabalho, aos ditames do mundo capitalista.
Não foi diferente entre os professores e diretores de ensino. Eles têm a
consciência de que formam seus alunos para o trabalho e revelam que não pararam
para refletir e debater sobre esta categoria. Porém, quando estimulados,
conseguiram reagir e expressar seus entendimentos no que diz respeito a esta
questão.
Entre os diretores de ensino, obteve-se resultados até certo ponto
satisfatórios em relação à concepção de trabalho como atividade emancipadora,
transformadora e sociocoletiva, falas com conteúdo bem característicos de acordo
com sua formação acadêmica. Chamamos atenção para a fala da DIREN 1:
[...] o trabalho não [é visto] só em uma dimensão instrumental, mas eu vejo
que o trabalho modifica a natureza [...]. [...] trabalho modifica as relações.
[...] é responsável por um mecanismo que implica até no modo de pensar,
de se conduzir as relações [...] (DIREN 1, 2016).

O trecho acima demonstra a perspectiva marxista de transformação da
natureza e das relações sociais implicadas em torno do trabalho, salientando
também que, por meio deste, se consegue estreitar as relações sociais, reforçando
assim o postulado por Lukács (2013, p. 129), quando afirma que “o trabalho modifica
forçosamente também a natureza do homem que o realiza”.
Outra questão à qual nos atentamos nas falas dos diretores de ensino
consiste na forma como se vê a relação entre trabalhadores e a relação direta entre
capital e trabalho, conforme diz o DIREN 2:
[...] não o vejo deslocado de algo em prol do capital. Porém, o trabalho
deveria dar condições de autonomia, de lazer, de vida digna, mas hoje nós
temos o trabalho voltado para gerar capital, em que ele escraviza, humilha,
segrega e provoca essa doença social e mundial (DIREN 2, 2016).

Ao mesmo tempo que o diretor tem consciência da relação sociedade x
trabalho, ele percebe os liames da exploração do modo de produção capitalista
atual, assim como o surgimento de doenças provocadas por este modelo de
convívio.
Como dito anteriormente, a compreensão da categoria trabalho está muito
relacionada à formação do sujeito. A DIREN 3, com formação em Sociologia,
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apresentou a seguinte concepção: “Para mim é muito no sentido da transformação e
na formação do homem. Na formação do homem para sua reprodução social, para
sua realização e também para se manter nessa sociedade” (DIREN 3, 2016).
Diferentemente do que apresenta a DIREN 4:
[...] nossa dignidade está no trabalho e o trabalho não é simplesmente
necessário para o nosso sustento. [..] ter a satisfação com o trabalho [...],
tem que ser uma coisa confortável, não pode ser só ‘eu fui treinada para
isso, estou fazendo isso e vou fazer isso mecanicamente’ (DIREN 4, 2016).

São dois conceitos complementares: enquanto uma pensa na transformação
da natureza pelo homem e, consequentemente, sua transformação por meio do
trabalho, a outra considera o trabalho como uma forma prazerosa de vida,
dignidade, o que implica valores morais e sociais.
Em relação aos grupos focais, encontram-se pontos significativos acerca da
concepção de trabalho entre os participantes: uns colocam claramente sua
concepção de trabalho relacionada à sobrevivência e outras aventuras pela
ideologia crítica da transformação do meio e dos homens. No GF 1, logo de início,
as seguintes intervenções foram detectadas, de forma a destacar a relevância do
trabalho na vida dos homens, elevando a categoria à condição de sobrevivência:
[...] entendo trabalho como uma categoria essencial ao ser humano, que
procura responder duas vertentes fundamentais: historicamente, a primeira
é suprir as condições de sobrevivência do ser humano ao longo da história
da humanidade; já a segunda é responder às necessidades sociais de um
dado contexto histórico situado em um dado espaço [...] (GF 1, 2016).

Observaram-se também intervenções na direção da compreensão do trabalho
como atividade significativa em suprir as necessidades das relações sociais em uma
dada situação. Outras intervenções fazem referência massiva à questão da
sobrevivência, faladas de formas diferentes: “trabalho está muito associada à
sobrevivência”. Ou seja, o trabalho não tem como fim exclusivamente a
sobrevivência, associa-se a ele esse caráter fundamental para a vida dos homens.
Com o objetivo de se destacar as relações em torno do trabalho, emergiram as
seguintes observações: “[...] temos a questão da exploração [...]”, e ainda “[...] mas
tem a questão prazerosa também [...]”.
Foi significativa a ideia da relação do trabalho com a sobrevivência com
complementações quanto à remuneração ou recompensa recebida em troca do
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trabalho realizado, ou seja, sem pensarem muito, expressam a compra e venda da
força de trabalho. No GF 2, o trabalho apareceu da seguinte forma:
[...] desenvolver uma atividade com um objetivo [...] e você ser
recompensado por isso com um salário que garanta a sua sobrevivência, e
também com a satisfação pessoal de fazer aquele trabalho. [...] presto um
serviço e estou sendo remunerada..., [...] você troca os seus conhecimentos
por um pagamento para o seu sustento (GF 2, 2016).

A relação entre sobrevivência, satisfação e remuneração parece indissociável
durante as dinâmicas de grupo focal. A concepção de trabalho posta se apresenta
de certa forma reduzida a emprego, venda da força de trabalho para garantir
minimamente a subsistência, ou seja, visão que naturaliza de certa forma a relação
entre capital e trabalho.
Essa relação de compra e venda da força de trabalho (Marx, 2013) acontece
quando o possuidor de dinheiro (empresário, capitalista) quer transformar
determinada mercadoria de sua forma natural em sua forma de obter dinheiro: a
então mercadoria passa a ter valor de uso e pode ser consumida. Contudo, para
conseguir essa transformação, o capitalista tem que ter a sorte de descobrir, no
mercado,
[...] uma mercadoria cujo próprio valor de uso possuísse a característica
peculiar de ser fonte de valor, cujo próprio consumo fosse, portanto,
objetivação de trabalho, por conseguinte, criação de valor. E o possuidor de
dinheiro encontra no mercado uma tal mercadoria específica: a capacidade
37
de trabalho, ou força de trabalho (MARX, 2013, p. 242).

Apesar disso, dentro dessa relação da compra e venda da força de trabalho, e
com o entendimento do trabalho como mercadoria, Marx alerta sobre o
estranhamento que acontece entre o trabalhador e o produto:
O ser torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria.
Com a valorização do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em
proporção direta a desvalorização do mundo dos homens (Menshenvelt). O
trabalho não produz somente mercadoria; ele produz a si mesmo e ao
trabalhador como uma mercadoria, e isto na medida em que produz de fato,
mercadorias em geral (MARX, 2010, p. 80, grifo do autor).

37

Por força de trabalho ou capacidade de trabalho, entende-se o complexo das capacidades físicas e
mentais que existem na corporeidade, na personalidade viva de um homem e que ele põe em
movimento sempre que produz valores de uso de qualquer tipo (MARX, 2013, p. 242).
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À vista disso, o produto que o trabalhador produziu e se defronta como algo
estranho, independentemente do produtor, é a objetivação do trabalho em um
objeto; em uma coisa, é a efetivação do trabalho. Essa efetivação mais tarde se
afasta do trabalhador, pois há um apartamento do objeto e servidão ao objeto,
aparecendo a ele como estranhamento, como alienação (MARX, 2010, p. 80).
A palavra alienação não emergiu nos grupos focais e nas entrevistas de forma
clara; veio escondida na expressão da exploração do trabalhador. Não se pode
concluir que os professores e diretores de ensino concordem com o processo de
exploração dos trabalhadores por meio do modo de produção capitalista mas, como
não foram provocados por essa questão, deixaram de falar.
Isso leva ao entendimento da formação para o trabalho sem antes questionar
para qual trabalho se está formando. Atualmente na literatura crítica, existe um semnúmero de trabalhos publicados em torno da categoria alienação no modo de
produção capitalista, ou seja, o sistema capitalista exerce a sua função precípua de
captura da subjetividade, tanto do trabalhador quanto daqueles que estão formando
os trabalhadores. É a customização do trabalhador para atender ao mercado de
trabalho.
É importante o debate em torno da categoria alienação, tanto que, no
referencial teórico desta tese, existe uma seção focando a exploração e alienação
do trabalhador no mundo contemporâneo. Esperava-se que tal discussão aflorasse
entre os sujeitos pesquisados. Talvez esteja aqui o lado frustrante da pesquisa: ver
formadores de mão de obra dentro de instituições públicas à mercê do sistema
capitalista.
Na perspectiva da compra e venda da força de trabalho, de um complexo
sistema de troca de mercadorias com valor de uso, identifica-se, no GF 4, a ideia
que traz a orientação social com foco na sobrevivência e na troca de mercadorias
(força de trabalho x dinheiro);
O trabalho é de fato uma ação humana, mas é também uma ação social,
que tem o objetivo de se manter, produzir algo para a sua subsistência.
Acredito que hoje a concepção dominante de trabalho no mundo é a de
subsistência dos indivíduos. E aí necessariamente ele é remunerado de
alguma forma, se não for sob a forma de salário, pode ser até mesmo a
produção de algo que mantenha aquele indivíduo vivo (GF 4, 2016).
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Todavia, para existir a capacidade de trabalho, ou a força de trabalho como
anunciado por Marx, há necessidade de ter homens vivendo em sociedade e
constituindo uma classe que carregue consigo a capacidade de pôr em movimento
essa força. Essa classe chama-se classe trabalhadora e, mesmo que alguns autores
tentem acabar com ela, ela existe e está viva no mundo atual. Antunes (2001) faz
referência e a nomeia de classe-que-vive-do-trabalho, a classe trabalhadora com a
seguinte nota explicativa:
Utilizamos a expressão classe-que-vive-do-trabalho como sinônimo de
classe trabalhadora. Ao contrário de autores que defendem o fim do
trabalho e o fim da classe trabalhadora, está expressão pretende enfatizar o
sentido contemporâneo da classe trabalhadora (e do trabalho). Ela
compreende: 1) todos aqueles que vendem sua força de trabalho, incluindo
tanto o trabalho produtivo quanto o improdutivo (no sentido dado por Marx);
2) inclui os assalariados do setor de serviços e também o proletariado rural;
3) inclui proletariado precarizado, sem direitos e também os trabalhadores
desempregados, que compreendem o exército industrial de reserva; 4) e
exclui, naturalmente, os gestores e altos funcionários do capital, que
recebem rendimentos elevados ou vivem de juros (ANTUNES, 2001, p. 48).

Observa também que nenhum dos participantes da pesquisa fez referência à
tese do fim do trabalho. Não escapa a ideia ligada ao modo de produção capitalista
que remete a metas a serem cumpridas dentro de determinado tempo e com
objetivo; então, surge “trabalho é a realização de uma determinada atividade com
um objetivo a ser cumprido” (GF 1). Bem evidente ficou a relação do trabalho com o
modo de produção capitalista, e destaque para a divisão do trabalho dentro da
produção industrial:
O trabalho está ligado ao ato da sobrevivência e colocando essa
sobrevivência para o lado industrial, o princípio é o mesmo. Para a indústria
sobreviver é preciso ter as divisões de tarefas ou de trabalhos, para cada
um desenvolvê-los simultaneamente e para que ao se juntar todos os
conjuntos resultem no produto que ela tem como objetivo final do processo
produtivo, que vai corresponder à necessidade da sociedade. Então, a
sociedade vai atender à sociedade. O crescimento da sociedade através
também do crescimento da indústria, que parte da divisão de trabalhos, de
tarefas, que vai proporcionar o produto final para sua aplicabilidade, para
melhorar o crescimento da indústria e, consequentemente, o crescimento da
própria sociedade (GF 1, 2016).

Curiosamente o que aparece nessa intervenção é o crescimento da
sociedade como consequência da indústria, ou seja, numa linguagem matemática, o
crescimento da sociedade é diretamente proporcional ao crescimento industrial.
Talvez esteja aqui a materialização da influência da mídia na vida do trabalhador,
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reproduzindo a verdadeira essência do modelo neoliberal de ser. Há também uma
inversão no entendimento em relação à necessidade de produtos. Na verdade, o
sistema de produção capitalista tem a capacidade de persuadir a sociedade de
forma a ditar quais são os itens ou mercadorias necessários para se viver bem,
promovendo o consumo em massa, conforme fez Henry Ford no início do século XX.
Voltando ao debate de Mészáros (2014), quando dialoga com as ideias de
Sartre, o autor aponta uma situação preocupante no que se refere à persuasão dos
trabalhadores pelo capitalismo, quando o sistema faz com que eles insiram no rol de
suas necessidades, para sua subsistência, mercadorias artificiais, por exemplo, um
carro.
Outra questão importante a se destacar reporta à divisão do trabalho. Vale
ressaltar pontos sensíveis nessa categoria, os quais contribuem para diferenciar e
dar sentido ao trabalho e às relações sociais estabelecidas em torno desta
categoria. A divisão do trabalho remete à divisão “natural-espontânea [...] fundada
nas diferenças de sexo e idade, portanto sobre uma base puramente fisiológica”
(MARX, 2013, p. 425). Comumente aparece nas famílias, nas tribos, em
comunidades, e exemplos na atualidade podem ser encontrados nas comunidades
quilombolas e assentamentos rurais.
Mas a fala remete claramente à divisão do trabalho dentro das atividades
industriais (manufatureiras). Duas formas dessa divisão se revelam: uma se ampara
na especialização de cada organização produtiva, de cada indústria, ou seja, cada
indústria faz uma parte do todo; e a outra forma acontece dentro de cada indústria,
através da divisão por tarefa. Essa separação predomina no modo de produção
capitalista e acentua, de fato, a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual.
Sobre isso, Marx (2013) diz que
[...] a divisão manufatureira do trabalho requer uma divisão do trabalho
amadurecida até certo grau de desenvolvimento no interior da sociedade.
Inversamente, por efeito retroativo, a divisão manufatureira do trabalho
desenvolve e multiplica aquela divisão social do trabalho (MARX, 2013, p.
427).

Com efeito, a divisão do trabalho torna-se uma via de mão dupla: há a
influência da indústria na sociedade e da sociedade na indústria. Mas a situação se
torna mais complexa quando a indústria se apropria de parte(s), de certos ofícios, de
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forma que o trabalhador não se reconheça no produto final do processo de
produção.
Se a empresa manufatureira se apossa de um ofício, que até então se
conectava a outros, como ofício principal ou assessório e era exercido pelo
mesmo produtor, ocorre sua imediata separação e independentização. Se
ela se apossa de um estágio particular da produção de uma mercadoria,
seus diferentes estágios de produção se convertem em ofícios distintos e
independentes (MARX, 2013, p. 427).

Ainda conforme Marx (2013, p. 430), a “divisão manufatureira do trabalho
supõe a autoridade incondicional do capitalista sobre os homens que constituem
meras engrenagens de um mecanismo total que ele pertence” (MARX, 2013, p.
430). Assim, o produto final do processo não pertence àqueles trabalhadores, nem
muito menos se identificam com o produto final. Para tornar mais claro esse
entendimento, vale replicar as notas citadas de Storch por Marx (2013, p. 425). A
primeira diz que “a divisão do trabalho vai desde a separação das profissões as mais
diferentes até aquela divisão em que vários dividem entre si a preparação de um
único e mesmo produto na manufatura”. E a segunda refere-se ao não
reconhecimento do trabalhador no produto final:
Não há mais nada que possamos chamar de recompensa natural do
trabalho individual. Cada trabalhador produz apenas certa parte de um todo,
e como cada parte não tem qualquer valor ou utilidade por si mesma, não
há nada que o trabalhador possa se apropriar e dizer: este é o meu produto
e conservarei comigo (HODGSKIN, apud MARX, 2013, p. 429).

Quando pensamos em produtos constituídos de partes menores, fica mais
fácil enxergar essa materialização, a divisão entre trabalho manual e trabalho
intelectual. Com isso, o trabalho perde seu sentido de totalidade.
Anteriormente, o processo de trabalho era individual, abarcando as
capacidades físicas e intelectuais humanas; todavia, o desenvolvimento do
capitalismo e da indústria forçaram o homem a se submeter ao padrão do trabalho
segmentado e à alienação resultante desse processo.
[...] [com a] apropriação de objetos da natureza para suas finalidades vitais,
[o homem] controlava a si mesmo. [...] O homem isolado não pode atuar
sobre a natureza sem o emprego se seus próprios músculos, sob o controle
do seu próprio cérebro. Assim como no sistema natural a cabeça e as mãos
estão interligadas, também o processo de trabalho conecta o trabalho
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intelectual ao trabalho manual. Mais tarde eles se separam até formar um
antagonismo hostil (MARX, 2013, p. 577).

Desta forma, “a partir desse processo, a divisão do trabalho foi se
aprofundando e o capitalismo foi introduzindo mecanismos especificamente
capitalistas de produção que culminam com a introdução da maquinaria e o
desenvolvimento da grande indústria” (SANIANI, 2003, p. 137) e, por fim, a
burguesia consagra os métodos preconizados por Taylor.
Mesmo identificada a separação hostil entre trabalho intelectual e trabalho
manual em Marx, concordamos com Saviani (2003, p. 138), quando pressupõe que
“não existe trabalho manual puro e nem trabalho intelectual puro. Todo trabalho
humano envolve a concomitância do exercício dos membros, das mãos, e do
exercício mental, intelectual”. Mas “a união entre trabalho intelectual e trabalho
manual só poderá se realizar com a socialização dos meios de produção, colocando
todo o processo produtivo a serviço da coletividade, do conjunto da sociedade”
(SAVIANI, 2003, p.139). Assim sendo, o produto passa a ser social, fruto do trabalho
coletivo. No GF 4, além de surgirem opiniões sobre a concepção de trabalho, a
relação de dominação entre capitalista e trabalhador, a divisão do trabalho, ressaltase sobretudo a sua forma coletiva:
[...] se a proposta é discutir trabalho, eu penso que a ideia do trabalho não é
produzir algo do ponto de vista individual (de você ganhar o seu próprio
sustento), nem do ponto de vista de você garantir o lucro do empresário,
mas sim o trabalho como uma forma de você, de forma coletiva, com cada
um exercendo uma função diferente, trazer o bem-estar para a comunidade
(GF 4, 2016).

Então, a orientação está pela forma coletiva em Marx (2013).
O produto, que antes era o produto direto do produtor individual, transformase num produto social, no produto comum de um trabalhador coletivo, isto é,
de um pessoal combinado de trabalho, cujos membros se encontram a uma
distância maior ou menor do manuseio do objeto de trabalho (MARX, 2013,
p. 577).

Outras ideias foram identificadas na pesquisa de campo em relação à
concepção de trabalho, não só as citadas anteriormente no sentido da
sobrevivência, da relação de troca (mercadoria), da alienação, da exploração e da
divisão do trabalho, mas também aquelas que remetem ao trabalho como
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transformação da natureza e dos homens e as relações sociais implicadas nesse
processo. No GF 2, identificou-se a seguinte intervenção: trabalho é
[...] condição da formação humana, [...] pelo trabalho o homem se
transforma, transforma a natureza, o mundo (e o seu entorno) [...] trabalho é
de fato uma ação humana, mas é também uma ação social (GF 2, 2016).

E, no GF 4, apareceu que trabalho é “uma atividade humana, com
determinado objetivo”. De certa forma, há a aproximação aos referenciais marxistas
com continuação apontada pela DIREN 1: “trabalho para mim é muito no sentido da
transformação e na formação do homem”; ou ainda, para a DIREN 3, o trabalho tem
influência “na formação do homem para sua reprodução social”.
Toda atividade laboral tem seu objetivo no entendimento do trabalho como
ação humana consciente: os “momentos [mais] simples do processo de trabalho
são, em primeiro lugar, a atividade orientada a um fim [..]” (MARX, 2013, p. 256).
Basta lembrar a passagem em que Marx (2013, p. 255) fala sobre as operações das
aranhas em tecer suas teias e das abelhas nas construções de suas colmeias,
comparando-as aos tecelões e aos arquitetos; porém, os dois últimos têm em mente
o produto final e, mesmo antes de construí-lo, têm consciência do que estão
fazendo.
Marca-se, assim, a distinção entre o trabalho humano e atividades
desenvolvidas por outros animais, pois o homem planeja suas ações antes de
executá-las, realizando aquilo que foi concebido previamente como ideia. Portanto,
não há trabalho humano sem consciência, na medida em que todo trabalho busca a
satisfação de uma necessidade.
Dessa forma, o homem, “agindo sobre a natureza externa e modificando-a,
por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza”
(MARX, 2013, p. 255); e, assim, ocorre a transformação da natureza e a
transformação e formação do homem por meio do trabalho. Mas as coisas não
acontecem de maneira ordenada; existe uma complexidade em todo esse processo,
porque o homem, para chegar ao fim de uma atividade, depende de outro homem,
ou outros homens, o que caracteriza o trabalho como uma atividade social.
Portanto, o processo de trabalho, mesmo em seus momentos simples e
abstratos, é atividade orientada a um fim, produtos com valores de uso, ou seja, a
“apropriação de elemento natural para satisfação de necessidades humanas”,
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constantes em todas as formas sociais (MARX, 2013, p. 261). Isso para mostrar que,
em todo processo de produção, existe uma relação social mesmo que não esteja
visivelmente objetivada, o que já basta para caracterizar essa relação do trabalhador
com outros trabalhadores por meio do objeto produzido. Isso acontece em torno do
enigma que envolve o produto na forma-mercadoria, pois essa relação social
[...] reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho como
caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho como propriedades
sociais que são naturais a essas coisas e, por isso, reflete também a
relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social
entre os objetos, existente à margem dos produtores (MARX, 2013, p. 147).

Outra categoria que emergiu das entrevistas e dos grupos focais em relação à
concepção de trabalho foi satisfação e prazer, no intuito de minimizar a alienação e
a exploração proporcionada pelo trabalho e de valorizar a autoestima, fonte de
identidade. Ou seja, consciente ou não, vale mais a pena ganhar pouco, ser
explorado, mas fazer aquilo que se gosta, estar bem no trabalho; nessa perspectiva,
ainda se pode analisar a noção de trabalho no sentido contrário ao do trabalho
remunerado como mercadoria, com valor de troca. Desta forma, identificou-se uma
concepção de trabalho relacionada à satisfação e prazer nas falas a seguir: DIREN
4: “ter a satisfação com o trabalho”; GF 1: “mas tem a questão prazerosa também”;
GF 2: “também com a satisfação pessoal de fazer aquele trabalho”; GF: “precisamos
do sustento, mas precisamos da satisfação”.
Não resta dúvida de que, no mundo atual, o trabalho ocupa parcela
significativa do espaço e do tempo dos homens como meio de satisfazer suas
necessidades básicas, mesmo em condições adversas à vida humana, como a
alienação e a exploração. Já que não resta alternativa quanto ao trabalho nessas
condições, o homem busca subterfúgios para minimizar as consequências drásticas
da forma dada ao trabalho e trabalhador. No entanto, em oposição às intervenções
apresentadas pelos sujeitos da pesquisa, e de forma bem contundente quanto ao
modo de produção capitalista, Marx (2010) comenta:
O seu trabalho não é, portanto, voluntário, mas forçado, trabalho
obrigatório. O trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, mas
somente meio para satisfazer necessidades fora dele. [...] O trabalho
externo, o trabalho no qual o homem se exterioriza, é um trabalho
autossacrifício, de mortificação (MARX, 2010, p. 83, grifo do autor).
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No modo de produção capitalista, fica mais evidente essa dinâmica do
carácter de exploração do trabalho, pois tal sistema considera como necessidades
básicas para o trabalhador as mesmas dos animais – “comer, beber e procriar,
quando muito ainda habitação e adornos” – agravando ainda mais a situação na
qual o homem se sente como animal (MARX, 2010, p. 83) e, assim, fica refém desse
conjunto restrito de necessidades.
Portanto, foram essas as respostas em torno da categoria operacional
concepção de trabalho encontradas nas intervenções dos sujeitos da pesquisa,
relacionando-as com as categorias conteúdo que norteiam a base teórica. Por fim,
identificaram-se as categorias empíricas que manifestam a essência dos fenômenos
despontados nas intervenções, a saber: transformação da natureza, transformação
do homem, relações sociais, sobrevivência, relação de troca (mercadoria),
alienação, exploração e divisão do trabalho, e satisfação e prazer. Essas categorias
expressam a totalidade do objeto pesquisado na realidade objetiva, porém elas se
medeiam, se conectam e se contradizem na condição de essência dos fenômenos
que saltaram da realidade.
Para se compreender a totalidade da realidade objetiva por meio da
concepção de trabalho, há a necessidade de articular as partes desse todo com
seus significados, entendê-la como mediação. A mediação se situa no campo dos
objetos problematizados nas suas múltiplas relações no tempo e no espaço, sob a
ação de sujeitos sociais (CIAVATTA, 2012, p. 37). Analisar a totalidade do objeto
não é analisar tudo, mas o conjunto dos fatos articulados ou o contexto de um objeto
com suas múltiplas relações, ou ainda um todo estruturado que se desenvolve e se
cria como produção social do homem (CIAVATTA, 2001, p. 132).
Entretanto, a totalidade aqui apresentada refere-se ao conjunto dos fatos
articulados nas instituições pesquisadas, os quais brotaram dos conhecimentos
verbalizados pelos sujeitos sociais durante as entrevistas e grupos focais, nos
documentos analisados, pois estes foram construídos pelos sujeitos sociais que
formam as instituições pesquisadas nas relações que determinam os movimentos
dentro daquele espaço e tempo.
Quando se trata da concepção de trabalho, os objetos de análise nos IFs,
realidade desta tese, foram quatro instituições, quando se buscou a manifestação da
essência dos fenômenos, a fim de se evitar as aparências que surgem no campo
empírico.
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Entre essas manifestações, há uma articulação originada do contexto em que
surgiram e em virtude da cultura e do mundo de que os sujeitos fazem parte: a
exteriorização do pensamento construído historicamente no/pelo coletivo dos
sujeitos, dinâmica da realidade. Percebe-se que entre elas há contradições inerentes
à realidade, ao “todo dialético e estruturado” (KOSIK, 1976, p. 50); são dialéticas
com ações de reciprocidade.
Demonstrou-se até o momento como resultado da pesquisa a compreensão
do fenômeno, ao se atingir a essência do mesmo e também a compreensão da
realidade nos IFs acerca da concepção de trabalho, porque a “realidade é unidade
do fenômeno e da essência” (KOSIK, 1976, p. 16). Na verdade, o que se buscava
era desvendar a “coisa em si”, mas ela não se manifesta de imediato nem
diretamente; há necessidade de empreender esforço e percorrer caminhos antes de
desvendá-la:
[…] [para] descobrir a essência oculta ou a estrutura da realidade – o
homem, já antes de iniciar qualquer investigação, deve necessariamente
possuir uma segura consciência do fato de que existe algo susceptível de
ser definido como estrutura da coisa, essência da coisa, ‘coisa em si’, e de
que exista uma oculta verdade da coisa, distinta dos fenômenos que se
manifestam imediatamente (KOSIK, 1976, p. 17).

E a essência oculta em relação à concepção de trabalho apareceu por meio
dos fenômenos que se apresentaram: transformação da natureza, transformação do
homem, relações sociais, sobrevivência, relação de troca (mercadoria), exploração,
divisão do trabalho, satisfação e prazer. Antes, o que era verdade oculta agora se
torna a verdade da realidade objetiva.
A pesquisa foi desenvolvida em um contexto de quatro instituições de ensino
(realidade objetiva), caracterizadas predominantemente pela oferta de educação
profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio. De modo geral, são
instituições que têm como objetivo a formação de futuros trabalhadores. Levando em
consideração que as instituições pesquisadas deixariam de existir se delas
retirassem os alunos, o passo seguinte é desvendar a orientação que os professores
transmitem em relação ao mundo do trabalho.
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4.3 Orientação dos alunos em relação ao mundo do trabalho

Após debate em torno da concepção de trabalho, o passo seguinte foi na
direção de encontrar respostas para as categorias operacionais quanto à orientação
dada aos alunos sobre o mundo do trabalho, destacando os sentidos, se é no
caminho do mercado de trabalho, ou no sentido da orientação para o mundo do
trabalho na perspectiva da ética, da emancipação e do trabalho sociocoletivo.
Também buscou-se identificar em quais referências os professores e
diretores se fundamentam para desenvolver ações no sentido da orientação aos
alunos dentro da particularidade de cada função na estrutura administrativa da
instituição; se trilham pelo caminho da experiência própria ou de outros sujeitos, ou
teórica, quando se apoiam em conteúdos revelados por algum autor.
Para realizarmos essa busca, foram elaboradas as seguintes questões:
“orienta os alunos em relação ao mundo do trabalho? Se sim, de que forma? A partir
do seu conhecimento e experiência ou com algum apoio teórico? Utiliza algum(ns)
autor(es)? Qual(is)?”; a segunda: “qual a possibilidade de debater com seus alunos
a

concepção

de

trabalho

com

fundamento

em

ideias

transformadoras,

emancipadoras e sociocoletivas?”.
No primeiro momento, obteve-se a impressão que as intervenções
caminharam como consequência do debate anterior sobre a concepção de trabalho.
Mas, com o passar do tempo, foi confirmado o predomínio de ideias sobre a
orientação para o mundo do trabalho visando ao atendimento à lógica de mercado,
como se pode observar na fala do DIREN 2:
[...] a gente está em um mundo globalizado, no modelo capitalista, a gente
faz a crítica, mas também temos que deixar bem claro que a inserção
profissional está dentro dessa lógica.

Além do mais, para se conseguir chegar ao nível de inserção desejado
no/pelo mercado de trabalho, existem estratégias educativas que auxiliam os
educandos, como apontam os respondentes: DIREN 1: Por meio de “[...] iniciação
profissional, [...] seminários, palestras”; DIREN 4: “[...] os cursos, de maneira geral,
sempre promovem palestras com empresas, para mostrar aos alunos o campo de
atuação deles” tendo como conferencistas profissionais de empresas de “expressão

138

ilibada” na sociedade. No GF 1 emergiram estas intervenções: “[...] nós trabalhamos
a prática profissional, que pode ser através de um estágio” e ainda a reprodução dos
meios de produção no interior da escola; “[...] o que está sendo trabalhado em sala
de aula é o que na verdade acontece numa indústria ou numa empresa”, de forma a
referenciar a mediação entre a instituição de ensino e o mundo do trabalho.
No GF 3, aparece a complementação da ideia anterior: “[...] a forma como
abordamos os assuntos tem que estar conectada com o mercado de trabalho” (GF
3, 2016); e o incentivo os alunos: “nós temos que passar para os alunos que eles
não só podem ir para o mercado de trabalho instantaneamente [como alimento para
saciar a fome do comprador da força de trabalho], mas que também podem seguir
carreira” [caso ele não queira ser devorado].
Conforme se pode ver, o pensamento de formar para a economia de mercado
com customização de mão de obra para empresas industriais parece ser cultura
reinante nas instituições de formação técnica profissional, ainda arraigada à
formação tecnicista do passado ou aos encantos sutis do mundo empresarial
capitalista. O que Gramsci (2015) salientava, quando escreveu em 1934 o texto
Americanismo e Fordismo, está presente nas falas atuais.
Com efeito, Taylor expressa com brutal cinismo o objetivo da sociedade
americana: desenvolver em seu grau máximo, no trabalhador, os
comportamentos maquinais e automáticos, quebrar a velha conexão
psicofísica do trabalho profissional qualificado, que exigia uma certa
participação ativa da inteligência, da fantasia, da iniciativa do trabalhador, e
reduzir as operações produtivas apenas ao aspecto físico maquinal
(GRAMSCI, 2015, p. 266).

Ou seja: estão postas as “profecias” dos mestres que reforçam a luta pela
colocação do trabalhador em um posto de trabalho, senão “ocorrerá inelutavelmente
uma seleção forçada: uma parte da velha classe trabalhadora será impiedosamente
eliminada do mundo do trabalho e talvez do mundo tout court ‘só isto’-” (GRAMSCI,
2015, p. 266, grifo do autor, tradução nossa). São incorporados ainda aos princípios
fordistas/tayloristas e à formação tecnicista valores comportamentais, éticos e
morais – ou seja, culturais – no sentido de moldar trabalhadores proativos e
adequados/convenientes aos padrões de produção empresarial atuais. Isso fica
claro nas intervenções no GF 1:
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E eu digo a eles [aos alunos]: uma empresa quer resolver problemas, não
quer alguém que crie problemas. Uma pessoa que tem problemas
interpessoais é uma pessoa que vai criar problemas para a empresa e vai
ter dificuldade de permanecer nela [...] que a pessoa [trabalhador] além de
saber fazer, saiba ser. [Tem que ter como perfil] [...] comportamento,
comprometimento, identificação que o indivíduo tem com o ambiente em
que trabalha (GF 1, 2016).

E em GF 2:
[...] nós sabemos que em qualquer lugar que você vá trabalhar é importante
ter assiduidade, pontualidade, apresentar-se bem, ter um bom
comportamento, educação, a questão da entrega dos trabalhos, fazer com
qualidade (GF 2, 2016).

São os rigores impostos pela economia de mercado do modo de produção
capitalista que levam a essa dinâmica seletiva e trazem reflexos para o interior das
instituições de ensino de formação para o mundo do trabalho. Querem formar o
melhor “produto” possível. O próprio Gramsci (2015, p. 267)38 faz as ponderações
necessárias quando fala das iniciativas puritanas dos industriais americanos,
principalmente os do tipo Ford:
É certo que eles não se preocupam com a ‘humanidade’, com a
‘espiritualidade’ do trabalhador, que, no nível imediato, são esmagadas.
Esta ‘humanidade e espiritualidade’ só pode ser realizar no mundo da
produção e do trabalho, na ‘criação’ produtiva; ela era máxima no artesão,
no ‘demiurgo’, quando a personalidade do trabalhador se refletia
inteiramente no objeto criado, quando era ainda muito forte a ligação entre
arte e trabalho. Mas é precisamente contra este ‘humanismo’ que luta o
novo industrialismo (GRAMSCI, 2015, p. 267).

Por trás da perda da humanidade e espiritualidade do trabalhador, existe a
capacidade de persuasão do modo de produção capitalista materializada nos altos
salários, em vantagens sociais diversificadas. Porém esse ganho isolado “não
tardará a provocar consequências graves para a saúde física e psíquica dos
trabalhadores” (GRAMSCI, 2015, p. 272).
Passa despercebida dos sujeitos a preocupação com a vida social dos
alunos, com a humanidade, com a história relacionada à vida passada, presente e
futura, com o trabalho na condição de categoria ontológica do ser social. O que
predomina é a preparação do trabalhador para entrar na dinâmica do modo de
produção capitalista, de venda e compra da força de trabalho e, com o que receber
38

Mesmo Gramsci tendo escrito seus textos no século passado, ainda são considerados muito atuais.
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da venda, satisfazer suas necessidades básicas que, muitas vezes, se restringem a
algo material. Ideias essas distantes do que Lukács (2013) nos adverte:
[...] somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro caráter
de transição; ele é, essencialmente, uma inter-relação entre homem
(sociedade) e natureza, tanto inorgânica (ferramenta, matéria-prima, objeto
do trabalho, etc.) como orgânica, inter-relação que pode figurar em pontos
determinados da cadeia a que nos referimos, mas antes de tudo assinala a
transição, no homem que trabalha do ser meramente biológico ao ser social.
[...]. No trabalho estão contidas in nuce todas as determinações que [...]
constituem a essência do [...] ser social (LUKÁCS, 2013, p. 44, grifo do
autor).

O homem, na qualidade de ser social, traz consigo determinadas categorias
decisivas, como o trabalho, a linguagem, a cooperação e a divisão do trabalho
(LUKÁCS, 2013, p. 41). Mas é no trabalho que o homem determina o seu
comportamento, não só no meio profissional, mas também em relação a si mesmo
como sujeito do processo de trabalho (LUKÁCS, 2013, p. 104). “O trabalho modifica
forçosamente também a natureza do homem que o realiza” (LUKÁCS, 2013, p. 129).
Contudo, o que se constata é o acatamento por parte das instituições de
educação profissional, que assumem a reponsabilidade em moldar o comportamento
necessário para o mundo do trabalho capitalista sem crítica a este, promovendo
pouca ou nenhuma transformação que leve os egressos a serem agentes de
mudança e atuação consciente no que concerne questões socioculturais e
humanitárias.
Ainda dentro da categoria orientação para o mundo do trabalho no sentido da
economia de mercado, foram abordadas pelos sujeitos questões relativas ao
conhecimento, tanto no sentido da quantidade como no sentido de fazer a diferença
no momento de estar no mercado de trabalho.
Nós conversamos muito com os alunos para mostrar a eles a importância
do conhecimento que eles estão obtendo aqui para o mercado de trabalho.
É importante ter conhecimento, porque isso realmente vai ser cobrado para
quem for para o mercado de trabalho (GF 3, 2016). [...] Para entrar no
mundo do trabalho, você tem que ter um diferencial (GF 1, 2016).

A inferência aqui passa pela preocupação dos professores em formar alunos
no intuito de inseri-los no mercado conforme os padrões exigidos pelo modo de
produção capitalista e ideologia neoliberal, mas também reforça a consciência
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predominante entre os professores quanto ao mundo do trabalho. A esse respeito,
Frigotto (2001) observa que
[...] o ideário que se afirma de todas as formas, mormente mediante as
poderosas redes de informação, é o de que estamos [...] [em] um novo
tempo – o tempo da globalização, da modernidade competitiva, de
reestruturação produtiva e de reengenharia – e do qual estamos defasados
e devemos irreversivelmente nos ajustar. [...]. No campo das relações de
trabalho e formação humana, esta [...] vulgata, sob os signos do
neoliberalismo e pós-modernismo, assume [...] (uma nova língua): fim do
trabalho, não centralidade do trabalho, sociedade pós-industrial, sociedade
do conhecimento, empregabilidade, laborabilidade, pedagogia das
competências, etc. (FRIGOTTO, 2001, p. 72).

Por esta razão, a formação para o mundo produtivo de jovens no sentido de
acompanhar as alterações no modo de vida exigido por deve ser rigorosamente
advertida, como salienta Gramsci (2015):
[...] todas as mudanças do modo de ser e viver tiveram lugar através da
coerção brutal, ou seja, através do domínio de um grupo social sobre todas
as forças produtivas da sociedade: a seleção ou ‘educação’ do homem
adequado aos novos tipos de civilização, isto é, às novas formas de
produção e trabalho, ocorreu com o emprego de inauditas brutalidades,
lançando no inferno das subclasses os débeis e os refratários, ou
eliminando-os inteiramente (GRAMSCI, 2015, p. 262).

Nas instituições pesquisadas, por sua história em torno da formação de
técnicos para o mercado de trabalho, ideias como essas fazem parte do cotidiano e
fazem parte da consciência dos professores. Atenção especial se deve ter quanto à
padronização na formação dos sujeitos, “na qualificação intelectual e na psicologia,
determinando os mesmos fenômenos que ocorrem em todos as outras massas
estandardizadas: concorrência [...] desemprego, superprodução escolar, emigração,
etc.” (GRAMSCI, 2000, p. 22). Não há como descartar os conhecimentos técnicos e
científicos implicados no mundo produtivo, mas há necessidade de destacar os
conhecimentos que auxiliam na formação dos jovens com pensamento ético,
político, crítico, ativo, criativo, humanizado, democrático, social.
Outro ponto a se destacar nesse debate sobre a aquisição de conhecimento
consiste no “confronto econômico, político e ético entre interesses de grupos
antagônicos [...], portanto, são resultados de relações de poder”. Entende-se o
conhecimento como movimento do real, histórico e “produzido pelas motivações e
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necessidade que a sociedade se coloca em diferentes tempo e espaço” (RAMOS,
2013, p. 38).
Portanto, enfatizando uma das questões norteadoras já citadas, indagamos
aos professores como é feito o debate com os discentes acerca da concepção de
trabalho fundamentada em ideias transformadoras, visando à emancipação e ao
trabalho sociocoletivo. Como resultado, foram encontradas iniciativas “isoladas” 39
quanto a esta reflexão. O primeiro destaque à formação para o trabalho na
perspectiva crítica encontra-se na seguinte intervenção:
[...] não só existe essa possibilidade, como o professor deve fomentar essa
possibilidade em sala de aula, porque, de certa forma, é até mesmo uma
exigência do nosso PPP referenda o documento legal e norteadora da
instituição e logo em seguida revelações de outros sujeitos; [...]
trabalhamos, por exemplo, o que é mais-valia e até que ponto ele leva para
a escravidão, para o trabalho escravo, aos comprarmos uma roupa talvez
ela esteja manchada de sangue de um escravo (GF 1, 2016).

O PPP em referência é do IFRN que, como dito anteriormente, vem
perseguindo a educação politécnica e a formação omnilateral do ser humano desde
a década de 1990. Além disso, encontramos também nos debates alertas feitos aos
alunos sobre a exploração do trabalhador pelo avassalador modelo hegemônico do
mundo contemporâneo, além da preocupação de alguns sujeitos, como se vê no
trecho abaixo:
Porque não é só formar o trabalhador bem tecnicamente; é o bom no
sentido de ele entender o que são as relações de trabalho, o mundo do
trabalho, direitos trabalhistas. [...] no sentido de bem formados, mas
também bons brigadores por seus direitos e dignidade, como cidadãos
conscientes em seu deve na sociedade (GF 2, 2016).

As ações no sentido da reflexão crítica sobre trabalho praticamente
acontecem de forma isolada, dependendo das características de cada disciplina e da
formação dos professores que a lecionam. Há significante preocupação quanto ao
conteúdo específico das disciplinas como reflexo das exigências do mercado de
trabalho e da estrutura verticalizada da educação nacional. Desse modo, os
professores restringem-se a ensinar e debater os conteúdos específicos de cada
disciplina, como se fosse proibido desviar o assunto e promover outros tipos de
39

Destacamos o adjetivo “isolado”, pois, quando falado nos grupos focais, causou surpresa aos
outros participantes.
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debates em aula. Alguns docentes reforçaram esta hipótese, conforme notado nos
trechos abaixo:
A minha disciplina é Matemática e no ensino integrado acaba sendo um
pouco difícil essa abertura; na minha disciplina não tem como. Resistência
de Materiais e Elementos Climáticos (GF 1, 2016).
Às vezes, na aula de Física, eu não consigo tocar muito nessa questão de
classe, mas para além do conteúdo da disciplina esses assuntos ficam
debaixo do tapete (GF 4, 2016).

Acredita-se que a ausência de debate no sentido crítico sobre a concepção de
trabalho não passa por proibições das instituições pesquisadas, nem por limitações
nos programas das disciplinas, e menos ainda por falta de tempo para cumprir os
programas específicos. Não obstante, passa pela formação e consciência política
dos professores que com isso acabam terceirizando essa obrigação para as
disciplinas de Filosofia e Sociologia, conforme se observa nas falas e intervenções
seguintes:
Quando nós pensamos nos professores da formação técnica, sabemos que
normalmente eles tiveram uma formação muito instrumental (DIREN 1,
2016);
[...] E aí como o pessoal da área técnica não tem uma formação com um
conhecimento ou com um cunho desses aspectos... eu entendo que são
mais voltados para a Filosofia, para a Sociologia. [...] Mas a questão é saber
se o profissional que estará à frente, principalmente de uma disciplina
técnica, tem essa formação ou teve curiosidade para buscar esse
conhecimento (GF 2, 2016);
Quando a Sociologia passou a ser obrigatória em todas as séries do ensino
médio, o que nós adotamos foi incluir a Sociologia no último semestre dos
alunos, dando ênfase à Sociologia do Trabalho (DIREN 3, 2016);
Eu penso que esse trabalho deve ser muito bem realizado pelo professor da
Filosofia, da Sociologia (GF 4, 2016).

Essas intervenções vieram ao encontro de confirmar a hipótese orientadora
da pesquisa, ao afirmar que a formação da maior parte dos professores deixa a
desejar quanto ao conhecimento necessário para discutir a concepção de trabalho
em uma visão crítica. Somente para relembrar a hipótese orientadora: a ideia de que
os limites, as tensões e as possibilidades da concepção da categoria trabalho numa
perspectiva crítica, em se efetivarem no contexto da educação técnica de nível
médio integrada ao ensino médio, encontram seu primeiro obstáculo na formação
profissional e acadêmica dos sujeitos (professores e gestores) que as põem em
prática no cotidiano da instituição de ensino. A maioria dos gestores e professores é
formada para desempenhar funções gerenciais produtivistas empresariais.
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Não distante das constatações anteriores, encontraram-se problemas
provocados pelas estruturas organizacionais que dificultam encontros no dia a dia
entre professores de áreas distintas, dificultando o diálogo entre eles, como relata a
DIREN 1: “Com essa divisão você tem os professores das disciplinas técnicas
separados dos professores das disciplinas de formação geral”. No GF 2 (2016),
aparece o questionamento: “Já pensou só engenheiros dando aulas para os nossos
cursos técnicos, ou só as Ciências Humanas? E nós, enquanto grupo, em sintonia –
e eu penso que a crítica que sempre fica é porque nós estamos muito em
dissintonia, entre a área técnica com a formação geral”.
Essa falta de integração entre os sujeitos leva à inferência da fragmentação
na elaboração e desenvolvimentos dos projetos pedagógicos dos cursos técnicos
integrados ao ensino médio em virtude da estrutura administrativa que dificulta o
encontro diário dos professores das diferentes áreas.
Assim, destacam-se as categorias empíricas implicadas na orientação sobre o
mundo do trabalho no sentido da ética, da política, da emancipação e do trabalho
sociocoletivo, tais como: a estrutura administrativa, que se apresenta de forma
fragmentada trazendo consequências na elaboração e desenvolvimento no projeto
pedagógico de cursos técnicos integrados ao ensino médio; os professores com
estratégia de defesa estabelecem o limite no conteúdo específico da disciplina; a
formação do professor, mesmo com essas adversidades, encontra formas mais
isoladas; e ações que caminham em sentido contrário das práticas mais frequentes
entre os professores fazendo reflexões crítica sobre trabalho.
Essas últimas constatações passam pela formação dos professores para a
educação profissional e tecnológica, pois, devido às características dessa
modalidade de ensino, até mesmo os professores com graduação em licenciatura
não são formados para lecionar nessa modalidade, e sim para exercer suas funções
de docência na educação básica, ensino fundamental e médio. Outro fato que se
pode observar é que a maioria dos professores detém graduação de bacharel, os
quais não são formados para lecionar, mas, em virtude da demanda da educação
profissional, esses bacharéis passam pela metamorfose docente e transformam-se
em professores após um processo seletivo.
Torna-se ainda mais preocupante quando se observa, no Plano Nacional de
Educação-PNE, Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014, a tendência para a
expansão da oferta de vagas para a educação profissional, estratégia 3.7 da meta 3,
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estratégia 8.4 da meta 8 (BRASIL, 2014), sem ter um projeto de formação de
professores para essa modalidade de ensino.
A meta 10 causa ainda mais preocupação, porque, dentro da modalidade de
educação profissional, há a educação profissional de jovens e adultos integrada ao
ensino médio com as suas peculiaridades que diferem das do público em idade
regular: “Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas
de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma
integrada à educação profissional” (BRASIL, 2014). E, nas estratégias encontram-se
sete ações que implicam a educação profissional, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7, 10.9 e
10.10 (BRASIL, 2014), todavia nenhuma dessas metas contempla a formação de
professores para o cumprimento da meta.
A Meta 11 é específica para a educação profissional: “triplicar as matrículas
da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta
e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público”
(BRASIL, 2014). Todas as estratégias definidas para essa meta estão coerentes
com a ampliação da oferta de vagas para a educação profissional de nível médio.
Ainda, encontra-se no PNE a
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste
PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei n.º 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras
da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida
em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam (BRASIL,
2014, grifo nosso).

E especificamente para a educação profissional a estratégia 15.1:
[...] desenvolver modelos de formação docente para a educação profissional
que valorizem a experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e
estaduais de educação profissional, de cursos voltados à complementação
e certificação didático-pedagógica de profissionais experientes (BRASIL,
2014).

Porém, há que ressaltar as determinações aprovadas pela Lei n.º 13.415, de
16 de fevereiro de 2017, que altera redação da Lei n.º 9.394/1996, no inciso IV:
[...] profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas
de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou
experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de
ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das
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corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender
ao inciso V do caput do art. 36 (BRASIL, 2017).

Esse inciso do art. 36 da Lei n.º 9.394/1996 trata especificamente da
organização curricular do ensino médio alterada pela Lei n.º 13.415/2017. Visto o
amparo legal e constatada a realidade objetiva da formação docente para a
educação profissional técnica de nível médio, podem-se prever dias nebulosos na
formação dos alunos quanto aos fundamentos no sentido da ética, da política, da
emancipação e do trabalho sociocoletivo na orientação sobre o mundo do trabalho,
reforçando a orientação para a economia de mercado. Além disso, o olhar
dicotômico que tem guiado a prática docente tradicionalmente também aparece
como preocupação ao pensarmos na formação integrada:
[...] especificamente, acerca da formação do educador para a educação
profissional, tem sido muito presente a visão dicotômica, que pode ser
visualizada na separação e distinção entre profissionalização e
escolarização (visão dissociativa) ou como a ‘soma’ da profissionalização
com a escolarização. Também a consolidação de atividades curriculares
voltadas para desenvolver separadamente as capacidades do pensar e as
capacidades para o fazer revela tal perspectiva, que divide os formadores
da educação profissional em educadores de formação geral e educadores
de formação técnica, dificultando, muitas vezes, a aproximação entre suas
ações e a visualização do conjunto de suas práticas/teorias e, portanto, do
40
processo didático da educação profissional (ARAÚJO, 2008, p. 57 ).

Para que existam alunos formados como sujeitos e não somente profissionais
para o mercado, é de suma importância reestruturar a formação dos professores
para a educação profissional técnica de nível médio41, mas como processo inserido
na política de educação, não como programa de exceção marginalizado. Ademais, é
preciso caminhar para a formação emancipatória, que requer assumir uma posição
política perante a sociedade em torno da concepção de trabalho voltada para os
referenciais críticos. Para tanto, há necessidade de incluir na formação de
professores temas que ajudem a
[...] situar [os docentes] na sociedade e compreendê-la, entender a
economia política e sua relação com o trabalho, as condições materiais em
que vivem, com o próprio trabalho docente que realizam. A formação
docente para a EPT deve resultar, por meio do trabalho escolar, na
formação de jovens capazes não somente de manipular (no sentido próprio
40

41

Mesmo sendo uma publicação de 2008, considera-se que retrata bem a realidade nos dias atuais.

Não é intenção discutir aqui as condições de trabalho e a valorização dos profissionais da
educação profissional, mas somente referendar sua importância como políticas de Estado.
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do termo) o conhecimento que adquiriram, mas, usando esse conhecimento
possam se colocar como sujeitos autônomos e a serviço da sua própria
emancipação (SOUZA, 2013. p. 392).

Outro ponto de significância na formação de professores para a EPT está na
compreensão histórica da dualidade estrutural. A escola não contempla a
necessidade de formação de sujeitos críticos e atuantes em termos de participação
social, e/ou não atende à formação omnilateral e integral dos indivíduos, como já
discutido diversas vezes nesta tese. Assim, o que se vê é uma escola dual, que
reproduz as dicotomias inerentes ao capitalismo:
[...] [a] esfera educacional não é fruto da escola, mas da sociedade
dual/cindida em que se vive, por imposição do modo de produção
capitalista. Nesse sentido, exige-se da escola que esta se estruture de
forma dual no sentido de fortalecer o modo de produção do capital que se
baseia na valorização diferenciada do trabalho intelectual e do trabalho
manual, do trabalho simples e do trabalho complexo. Portanto, romper
completamente a dualidade estrutural da educação escolar não depende
apenas do sistema educacional, mas antes da transformação do modo de
produção vigente (MOURA, 2014, p. 14).

Para ultrapassar essa lógica impositiva do capital, é necessário que a
formação docente e seu posicionamento perante os alunos caminhem de forma que
[...] ultrapasse[m] esses limites exigidos pela lógica da empresa capitalista
no atual contexto de hegemonia neoliberal. Isso significa contribuir para que
os formandos alcancem autonomia e emancipação, de modo que possam
atuar na perspectiva da transformação social orientada ao atendimento dos
interesses e necessidades das classes trabalhadoras (MOURA, 2014, p.
76).

E, por fim, o que se defende quanto à formação docente para a educação
profissional consiste em formar professores aptos a preparar os alunos tanto para o
mundo do trabalho – vida material – quanto para a compreensão das complexidades
das relações sociais, políticas, históricas etc, ou seja, despertar a percepção dos
educandos como sujeitos históricos, atuantes e transformadores. É preciso que os
professores
[...] possam contribuir efetivamente, por meio do trabalho, para a formação
de sujeitos que tenham competência técnico-científica, condição necessária
para a produção material da vida, que compreendam as relações sociais e
de produção numa perspectiva sócio-histórico-crítica e que tenham
compromisso ético-político com os interesses da classe que vive do próprio
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trabalho e, em consequência, de sua formação enquanto cidadãos
emancipados (MOURA, 2014, p. 76).

Assim, com a formação docente para a educação profissional voltada para a
dimensão histórica e reflexiva sobre o modo de produção capitalista, espera-se que
surjam referências teóricas diferentes das que apareceram durante a pesquisa de
campo e que as atitudes possam “ser críticas, reflexivas e orientadas pela e para a
responsabilidade social” (MOURA, 2008, p. 206).
Dentro da categoria operacional orientação sobre o mundo do trabalho,
recorreu-se também à relação entre a concepção de trabalho, aos sentidos
defendidos pelos sujeitos e às referências que eles adotam para fundamentar suas
posições perante os alunos.
Foram identificadas três categorias empíricas que manifestam a essência dos
fenômenos: minha experiência profissional quando atuava em outra empresa, fora a
docência; experiência de ex-aluno, lógico, bem-sucedido no mundo empresarial ou
“bem empregado”, preferencialmente em uma empresa multinacional; e outros
profissionais de fora da instituição também de uma grande empresa, com
predomínio da primeira categoria.
Até certo ponto foi frustrante encontrar o maior percentual das respostas para
a categoria referência centrada em experiências pessoais por atuações em
empresas privadas vindas de professores da educação profissional integrada ao
ensino médio, mas é o reflexo da realidade que permeia a RFEPT.
Como já discutido anteriormente acerca da formação de professores, quando
se identificam as referências para orientação sobre trabalho com eco do modo de
produção capitalista, pode-se ousar dizer que a única saída está em programas de
formação para profissionais da educação profissional com uma proposta diversa da
classe dominante, inclusive no âmbito do Estado, pois este também está
impregnado de ideias neoliberais.
O fato do docente utilizar como referência experiências pessoais, para
orientar os alunos sobre mundo do trabalho, acaba por reforçar a reprodução do
modo de produção capitalista e suas consequências para a vida do trabalhador
como: exploração, alienação, meritocracia, desemprego, isso como situações de
normalidade e de aceitação obrigatória para o mundo produtivo. Relacionam-se
essas consequências aos conceitos de capital humano, sociedade do conhecimento,
empregabilidade, pedagogia das competências, perdendo-se a oportunidade de
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discutir temas que poderiam levar ao mundo do trabalho centrado na ética, na
política, na emancipação, no trabalho sociocoletivo, no trabalho como um direito e
um dever, e na “compreensão do trabalho na sua dimensão de criação do ser
humano e a suas formas históricas que assume o trabalho na sociedade de classe;
o contexto atual da globalização ou mundialização do capital, desemprego
estrutural” (FRIGOTTO, 2012a, p. 58). O mesmo autor, com base no legado teórico
de Marx, Lênin e Gramsci, ressalta:
[...] fica clara a importância do trabalho coletivo, pautado, ao mesmo tempo,
pelo rigor crítico e pela solidariedade de classe, sabendo-se que a
consciência política do pertencimento da classe trabalhadora (consciência
de classe) constrói-se na práxis. Trata-se de um aprendizado na luta política
concreta contra os processos de exploração e expropriação da classe
trabalhadora, por meio de organização para fazer valer direitos negados
(FRIGOTTO, 2015, p. 226).

Nessa perspectiva, o trabalho não pode valer-se apenas da remuneração de
uma tarefa, mas fruir como direito, e mais como direitos coletivos, assegurados,
regulamentados e negociados por instituições que representam a classe
trabalhadora, apesar de o contrato de trabalho ser individual, porque nos bastidores
há instituições sociais que o medeiam (FRIGOTTO, 2012a, p. 67).
Dentro do que seguiu a pesquisa, a orientação sobre o mundo do trabalho
não pode ser confundida com inserção imediata no mundo do trabalho, mas como
ações de mediação entre o mundo da educação com o mundo produtivo e a
consciência dos sujeitos emancipados, criativos e conhecedores da realidade sobre
a qual vão agir.
Na categoria operacional orientação sobre o mundo do trabalho, tendo como
referência os aparatos teóricos, encontra-se apenas uma intervenção que conduz ao
pensamento crítico sobre a categoria trabalho no GF 1: “Eu também trabalho no
ensino técnico integrado e superior e evidentemente não é possível fugir dos dois
grandes clássicos: Marx e Smith” – a verdadeira materialização da contradição. O
sentido do trabalho em Marx é o que respaldou esta tese e, durante todo o percurso
da pesquisa42, o trabalho foi colocado como categoria central para a vida humana
capaz de transformar a natureza e transformar a vida do trabalhador. Mas, quando
considera-se Smith como referencial, entra-se na contradição do que se defende
para a categoria trabalho e sua relação com a educação, pois
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[...] teóricos, como Adam Smith, afirmavam que a instrução para os
trabalhadores era importante; à medida que os trabalhadores dispusessem
de educação básica, se tomavam mais aptos para viver na sociedade, e se
inserir no processo produtivo, se tornavam mais flexíveis, com pensamento
mais ágil e mais adequado à necessidade da vida moderna. Adam Smith
percebia isso no nível da educação básica. Daí a famosa frase a ele
atribuída: ‘Instrução para os trabalhadores, porém, em doses
homeopáticas’. Quer dizer, é preciso um mínimo de instrução para os
trabalhadores e este mínimo é positivo para a ordem capitalista, mas,
ultrapassando esse mínimo, entra-se em contradição com essa ordem
social (SAVIANI, 1994).

O próprio Saviani (1994) ajuda a compreender melhor e fazer o contraponto às
ideias de Smith, ao escreve que
[...] na sociedade moderna, o saber é força produtiva. A sociedade converte
a ciência em potência material. [...] E meio de produção. A sociedade
capitalista é baseada na propriedade privada dos meios de produção. Se os
meios de produção são propriedade privada, isto significa que são
exclusivos da classe dominante, da burguesia, dos capitalistas. Se o saber
é força produtiva deve ser propriedade privada da burguesia. Na medida em
que o saber se generaliza e é apropriado por todos, então os trabalhadores
passam a ser proprietários de meios de produção. Mas é da essência da
sociedade capitalista que o trabalhador só detenha a força de trabalho. Daí
está a contradição que se insere na essência do capitalismo: o trabalhador
não pode ter meio de produção, não pode deter o saber, mas, sem o saber,
ele também não pode produzir, porque para transformar a matéria precisa
dominar algum tipo de saber. Sim, é preciso, mas ‘em doses homeopáticas’,
apenas aquele mínimo para poder operar a produção. E difícil fixar limite,
daí por que a escola entra nesse processo contraditório: ela é reivindicada
pelas massas trabalhadoras, mas as camadas dominantes relutam em
expandi-la (SAVIANI, 1994).

Por isso, consideram-se as ideias de Smith são problemáticas para serem
debatidas em sala de aula pois, dependendo do ponto de vista do professor que está
conduzindo o debate, podem prevalecer as ideologias do sistema capitalista em
detrimento de sua crítica.
Outro aspecto a se destacar diz respeito à educação, principalmente à básica,
que deve ser concebida como direito subjetivo de todos, como “espaço social de
organização, produção e apropriação dos conhecimentos mais avançados
produzidos pela humanidade” (FRIGOTTO, 2012a, p. 72). Para tanto, a educação
básica deve avançar no sentido de ser “unitária, politécnica, [...] não dualista, que
articule cultura, conhecimento, tecnologia e trabalho como direito de todos e
condição da cidadania e da democracia efetivas” (FRIGOTTO, 2012a, p. 73-74, grifo
do autor).
42

Não será prolongado este conceito aqui, pois já foi feito ao longo da tese.
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Ao final, as análises revelaram as categorias empíricas pelas quais as
essências dos fenômenos se manifestam em relação à orientação sobre o mundo do
trabalho dada aos alunos. No que se refere ao sentido da economia para o mercado
de trabalho, revelou-se, por meio de ações como iniciação profissional materializada
em estágios, palestras e seminários, como forma de atender às necessidades de
formação customizadas para o mundo mercantilizado.
Outro sentido revelado diz respeito ao perfil de formação dos alunos
necessária para atender a esse mercado de trabalho, ou seja, atitudes
comportamentais coerentes com o modelo capitalista, de preparação para resolução
de problemas e comprometimento. Não muito distante, como consequência dessas
condições, emergiu a aquisição de conhecimentos no sentido de quantidade de
conhecimentos necessários para inserir nos rumos do mercado de trabalho
trabalhador polivalente ou com conhecimentos multidisciplinares, e como diferencial
para alcançar o sucesso. A maioria dos sujeitos foram enfáticos em revelar que
seguem a lógica do mercado e, para tanto, reproduzem, no ambiente escolar, a
mesma situação em que é encontrada no ambiente das empresas.
Esperava-se que, ao analisar a categoria empírica orientação sobre o mundo
do trabalho, dada aos alunos no sentido da ética, política, emancipação e trabalho
sociocoletivo, encontraríamos, nessas categorias, manifestações em que a essência
levasse ao pensamento crítico em relação ao mundo do trabalho. Porém, o que foi
revelado

são

estruturas

administrativas

fragmentadas

com

independência,

autonomia gerencial, fragmentação de projetos pedagógicos de cursos, mesmo
sendo chamados de cursos técnicos “integrados”.
Considerando a reflexão crítica sobre trabalho-limite de práticas docentes em
sala de aula no conteúdo específico da disciplina, formação dos professores não
afinada com os pensamentos críticos em relação ao mundo produtivo e, por fim, a
centralização da responsabilidade em debater o trabalho no plano da ética, da
política, da emancipação do homem, do trabalho sociocoletivo para as disciplinas de
Filosofia e Sociologia, não se pode evitar a pergunta: como ficará doravante esse
debate com a aprovação da reforma do ensino médio, sendo Filosofia e Sociologia
componentes curriculares que deixarão de ter obrigatoriedade de oferta em todas as
séries do ensino médio?
No encalço de descobrir as referências em que os sujeitos se fundamentam a
fim de orientar os alunos para o mundo do trabalho, encontra-se com bastante
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intensidade a própria experiência profissional dos docentes, em seguida a de exalunos e pessoas ativas no mercado de trabalho como convidadas. Ao longo das
entrevistas e GFs, houve apenas uma intervenção que destacou os autores Marx e
Smith como referências para a discussão dessa questão.
Os fenômenos revelados mostram uma sequência lógica de aparição na
educação profissional integrada ao ensino médio nos IFs pesquisados, ou seja, na
realidade objetiva a orientação para o mundo do trabalho é uma reação positiva no
atendimento às forças do sistema capitalista, em que este consegue impor suas
teorias até mesmo dentro das instituições educacionais públicas. A primeira
revelação traz a educação profissional como meio de customização do futuro
trabalhador para o mercado de trabalho mediado pelos exemplos de experiências
profissionais vividas por professores, ex-alunos e pessoas externas à instituição, no
mundo voraz e hegemônico do capital.
Por fim, entende-se que as instituições pesquisadas são aparelhos que
dominantemente produzem e reproduzem para o mundo do trabalho dentro dos
ditames do capital, mesmo que, em alguns momentos, esbocem ideias contraditórias
a esse modelo de produção. Todavia, não conseguem reverter o modelo pedagógico
no sentido da formação integral e integrado dos alunos em virtude das estruturas
administrativas e da formação dos sujeitos arraigada ao sistema capitalista.
Nesse sentido, para mudar ideias enraizadas no mundo da produção, a luta
passa pelo interior das instituições de ensino e, segundo Mészáros (2006), a única
forma é por meio de uma “revolução cultural”: não só a modificação política das
instituições de educação, mas o comportamento predominante em seu cotidiano,
para que transcenda às relações sociais de produção alienadas para ações
concebidas em torno da estratégia educacional socialista, sem nenhuma forma de
utopismo educacional (MÉSZÁROS, 2006, p. 264).
Nessa linha de pensamento, o próximo passo foi investigar a possibilidade de
mudança no sentido da educação politécnia e da formação integrada e integral nos
IFs como medida impulsionadora de uma “revolução cultural” na contradição do
regime imposto pelo capital.
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4.3 Educação politécnica e formação integrada e integral: uma utopia
possível?

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos e suas análises
referentes às categorias operacionais curso técnico integrado e integral no sentido
da ciência e produção e formação omnilateral do ser humano, assim como
dificuldades/problemas identificados para a materialização das duas categorias
anteriores. Os dados foram coletados durante a realização da pesquisa com os
grupos focais, entrevistas com os diretores de ensino e nos Projetos Pedagógicos
Institucionais.
Essas análises levam a identificar as categorias empíricas que manifestam os
fenômenos e sua essência. A orientação norteadora para essas questões remete à
concepção de educação politécnica e à formação integral e integrada do ser humano
com fundamento no trabalho, na ciência e na cultura. Trata-se de uma proposta de
educação que supere o atual modelo e caminhe na direção de uma formação
centrada nos ideais socialistas.
As perguntas iniciais levadas à realidade objetiva da pesquisa foram estas: a)
há possibilidade de realizar mudança(s) no(s) curso(s) técnico(s) integrado(s) em
sua instituição na direção de uma formação que dê aos alunos os conhecimentos
científicos implicados no sistema produtivo e nas relações sociais? Se sim, quais
ações são necessárias?; b) em que medida essas mudanças podem convergir
mediante a concepção de educação politécnica?; c) há possibilidade de efetuar
mudança no(s) curso(s) técnico(s) integrado(s) em sua instituição, de modo a pautar
a formação dos alunos em uma formação plena, integral e integrada do ser
humano? Se sim, quais ações são necessárias?
Logo no PPI 1, há uma sólida argumentação e fundamentação teórica para o
caminho da educação politécnica e formação omnilateral43:
A atual conjuntura é caracterizada pela globalização de mercados e pela
emersão do ciberespaço. O individualismo, a competitividade, a
hiperatividade e a volatilidade nas relações interpessoais acabam por se
tornar paradigmas de um estilo de vida pautado em valores que estimulam a
produção e o consumo. O tempo, a qualidade e a qualificação ganham
43

É oportuno pedir desculpas aos leitores pelas citações longas, mas se fazem necessárias para
mostrar o resultado da pesquisa e destacar como ponto positivo o PPI.
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destaque como indicadores de produtividade no mundo do trabalho,
significando uma nova maneira de se conceberem os sujeitos como
profissionais inseridos no mercado e não como pessoas autônomas e
criativas, dotadas de riqueza subjetiva e de pluralidade biopsicológica.
[…] Assim concebida, a educação deixa de ser um processo de formação
para a cidadania, emancipação e transformação dos sujeitos, passando a
atender aos preceitos do mercado. Insere-se em uma lógica cujo alvo é
reduzir o sujeito à categoria de força de trabalho ou de recurso humano a
ser apropriado em função das demandas econômicas. A ideia de que a falta
de empregos e a impossibilidade de mobilidade social estão, diretamente,
relacionadas às deficiências na formação do cidadão (como se a escola
fosse capaz de criar empregos e de garantir a ascensão social) contribui
para que os processos educacionais acentuem as desigualdades sociais e
inviabilizam a relação com o trabalho, numa perspectiva emancipatória
(IFRN, 2012, p. 52).

Depois de ter sido caracterizado o mercado de trabalho como se encontra na
atualidade, marcado pelas leis da globalização, da competição em nível mundial e
dominado pela tecnologia da informação que, muitas vezes, reduzem o sentido do
ser humano em prol da máquina, considerando como objetivo maior a conquista
reduzida ao emprego, evidenciando a divisão do trabalho entre trabalho manual e
trabalho intelectual, o PPI faz o contraponto em relação ao processo de formação
que pode mudar a vida dos sujeitos, de modo que se contemple a formação para a
emancipação e cidadania e que estes últimos sejam agentes transformadores.
Outros aspectos percebidos em diferentes mídias e disseminados pela
ideologia capitalista – que não aparecem nos PPIs pesquisados – dizem respeito à
formação para o trabalho globalizado, pautado no uso das tecnologias e na
meritocracia, fazendo com que os trabalhadores sejam transformados em agentes
competidores entre si, desde os bancos escolares. Mas, há uma armadilha por trás
dessa “regra” estabelecida pela dinâmica do capital pois, enquanto os trabalhadores
estão competindo entre si, consequentemente há aumento da produtividade.
Nesse contexto, a educação voltada para esse fim só colabora para aumentar
o individualismo e afastar as ações voltadas para o coletivo e para o social. A
educação concebida dessa forma não passa de prestação de serviço à mercê do
modo de produção capitalista; ao invés de formar trabalhadores críticos,
emancipados e com responsabilidade social, forma meramente mercadorias a serem
disputadas pelo mercado, sem ainda oportunizar empregos a todos aqueles que
possuem uma formação profissional, contribuindo para a exclusão e divergência
social.
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Consciente do seu papel perante a sociedade na formação de sujeitos para o
mundo produtivo, a instituição propõe no PPI 1 a educação politécnica e o processo
formativo unitário e omnilateral como modo de se conseguir formar trabalhadores
conscientes do seu papel na sociedade:
Impõe-se, à educação profissional e tecnológica, a retomada do debate e o
redimensionamento da concepção de educação politécnica em suas
práticas pedagógicas, como requisito político para cumprir a sua função
social. Nesse sentido, pretende-se superar, como já se enunciou, a
dicotomia entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, propondo
processos formativos unitários e omnilaterais. Ou seja, propõe-se uma
formação que considere o desenvolvimento de todas as dimensões
humanas e não apenas os saberes necessários para a adaptação do
trabalhador aos ditames do mercado. Em suas dinâmicas formativas, a
instrução profissional e a instrução básica são compreendidas como
unitárias
e
necessárias
à
plena
humanização.
[…]
Nesse
redimensionamento, a noção de politecnia não deve ser confundida com a
multiplicidade de técnicas ou de qualificações. A politecnia deve ser
entendida como elemento associado ao desenvolvimento intelectual,
psicológico, científico e cultural (multilateral ou omnilateral) dos sujeitos.
Ainda nessa perspectiva, a concepção de educação politécnica requer uma
visão social de mundo completamente distinta daquela que,
hegemonicamente, se configura em uma sociedade marcada pela lógica do
mercado. Assim se considerando, uma instituição de educação profissional,
como o IFRN, cuja função é desenvolver os sujeitos em uma perspectiva
integral, deve, em práticas institucionais, compreender conceitualmente e
perseguir, política e pedagogicamente, a politecnia. [...] o IFRN assume a
necessidade de implementar um processo educativo que desvele práticas
mediadoras e emancipatórias, capazes de contemplar, em consonância
com o rigor científico e com a omnilateralidade humana, as dimensões
culturais, linguísticas, artísticas, sociais, técnicas e tecnológicas (IFRN,
2012, p. 52-54).

Encontra-se no PPI 1 a fundamentação teórica necessária para implantar a
educação politécnica e a formação integrada e integral dos sujeitos com base na
emancipação, no posicionamento crítico, na ética, ávidos a transformar, conscientes
da sua função social. O documento aponta a superação da realidade identificada
anteriormente, cuja competição entre indivíduos é a tônica do modelo de produção
capitalista.
Moura (2013, p. 707), depois ter levantado algumas hipóteses sobre a
formação da classe trabalhadora e acenar para a superação do modelo de educação
vigente, diz que “[...] nesse caso, o EMI [ensino médio integrado] pode ser
considerado o germe da formação humana integral, omnilateral ou politécnica”.
Ressalta-se que, na RFEPT, essa modalidade de ensino é a que tem a maior
quantidade de alunos.
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Mas a realidade objetiva não é feita somente de fatos encadeados na mesma
direção, existem as contradições. Como se pode observar, na mesma instituição
pesquisada, quando se ressalta a qualidade da fundamentação teórica do PPI 1 na
busca da educação politécnica e da formação omnilateral do ser humano, no GF 1
apareceu a seguinte intervenção:
Eu acho que o nosso PPP, na teoria, é para isso. Agora na prática é outra
questão. [...]. Eu acho que, com certeza, o senhor já leu o PPP da nossa
instituição e deve ter visto justamente que a essência do PPP é essa. Agora
a práxis, o dia a dia na sala de aula, e aí sem entrar em julgamento, mas a
própria característica da diversidade que é a nossa instituição (GF 1, 2016).

Em outra intervenção no mesmo grupo focal, GF 1, um participante corrobora:
[…] mesmo que esteja no documento, a aplicabilidade é difícil. E nós
percebemos isso por alguns discursos que vemos nos e-mails. Eu percebo
que parece que alguns colegas não sabem onde trabalham. [...], realmente
o papel é muito bonito, mas na prática a aplicabilidade é isolada (GF 1,
2016).

Mas não foi somente no GF 1 que se identificaram dificuldades em apreender
e pôr em prática a educação politécnica e a formação integral e integrada, quando
perguntado sobre a possibilidade de passar do modelo atual para outro. Em outros
grupos focais, encontram-se as seguintes intervenções:
Mas sempre houve uma dificuldade de compreensão do que é a integração
do ensino. Como vamos integrar humanismo com a tecnologia? Acredito
que esse é o objetivo do curso integrado: não dissociar a educação, para o
aluno sair com o conhecimento técnico e também com o conhecimento
humano. Acredito que ainda estamos construindo essa forma de integração.
Ainda estamos aprendendo a fazer essa integração (GF 3, 2016).
[...]
Às vezes, até conseguimos conversar algo, mas executar o ensino
integrado (da maneira como estamos estruturados hoje) é muito difícil.
Precisa haver uma mudança (GF 3, 2016).
[...]
Então, eu acredito que seria perfeito. Nós estamos procurando isso; é a
mina de ouro. Mas como fazemos isso? Eu entendo que nós buscamos
essa integração há muito tempo, essa união de projetos pedagógicos que
integre a parte técnica e a propedêutica. Mas é difícil fazer isso, não é fácil
(GF 4, 2016).

A dificuldade apontada pelos professores é indubitavelmente consequência
da formação acadêmica de graduação e pós-graduação do corpo docente da
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RFEPT44 e também, conforme já demonstrou Coutinho (2011), do entendimento
conceitual da educação politécnica e formação integral e integrada do ser humano.
Identificou-se também que muitos professores entendem a integração como
aproximação de conteúdos entre disciplinas e até, muitas vezes, aparece o
entendimento de conteúdos como pré-requisitos das disciplinas da formação geral
para dar suporte às disciplinas de formação profissional. Mas, para efeito desta tese,
o entendimento de formação integral e integrada passa pela construção coletiva do
currículo com os seguintes fundamentos:
a.
conceber o sujeito como ser histórico-social concreto capaz de
transformar a realidade em que vive;
b.
perseguir a formação humana como síntese de formação básica e
formação para o trabalho;
c.
ter o trabalho como princípio educativo no sentido de que o trabalho
permita, concretamente, a compreensão do significado econômico, social,
histórico, político e cultural das Ciências e das Artes;
d.
centrar-se numa epistemologia que considera a unidade de
conhecimentos gerais e conhecimentos específicos e numa metodologia
que permita a identificação das especificidades desses conhecimentos
quanto à sua historicidade, finalidades e potencialidades;
e.
desenvolver-se visando à construção conjunta de conhecimentos
gerais e específicos, no sentido de que os primeiros fundamentam os
segundos e esses evidenciam o caráter produtivo concreto dos primeiros;
f.
proporcionar a compreensão dos fundamentos que caracterizam o
processo de produção moderno, com base na relação entre o Trabalho, a
Ciência e a Cultura (RAMOS, 2011, p. 64).

Conforme se observa, o aporte teórico para o desenvolvimento do currículo
integrado supera a organização das disciplinas de um curso em uma matriz. Exige
mudança de comportamento dos sujeitos que atuam na educação profissional,
conhecimentos e posicionamentos políticos contra-hegemônicos, além de assumir
como concepção da categoria trabalho características que superem o modo de
produção capitalista e vão em direção do conceito de trabalho centrado na
transformação da natureza e do ser humano, da formação para conquistar a
emancipação e o trabalho como atividade ontocriativa e sociocoletiva.
No PPI 2, encontra-se referência, até certo ponto tímida, à formação integral e
integrada e aproximações com o conceito de educação politécnica. Todavia, na
análise global do documento, não se percebe a adoção desses conceitos como
forma de superação do modelo ligado ao modo de produção capitalista. Estas são
as linhas encontradas:

44

Informações demonstradas na primeira seção deste capítulo.
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A proposta de educação profissional e tecnológica do IFSC sustenta-se em
uma concepção de educação integral do sujeito, cujo caráter é de
totalidade, possibilitando a manifestação das individualidades, sem limitarse apenas ao trabalho manual ou intelectual da atividade produtiva
(SILVEIRA, 2007).
[…]
Entende-se que o trabalho como princípio educativo geral ‘se encaminha na
direção da superação entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre
instrução profissional e instrução geral’ (SAVIANI, 1989, p. 13), sem separar
o conhecimento teórico do conhecimento prático, voltando-se para a
formação do homem integral, sem a preocupação de apenas prepará-lo
para o mercado de trabalho. Nessa concepção, a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão precisa ser garantida (IFSC, 2014, p. 38).

Todo documento legal construído coletivamente deve expressar a cultura
institucional45 que representa e, ao lembrar alguns fatos que marcam a história desta
instituição (IFSC), pode-se recordar que foi a que mais confrontou a reforma da
educação dos anos 90; logo após, absorveu os impactos e implantou com vigor a
pedagogia das competências a ponto de se tornar referência, à época, para a
RFEPT.
No PPI 3, não foi encontrado nada específico que apontasse a adoção da
educação politécnica, ficando apenas em pequeno espaço para a formação
integrada como diretriz para cursos técnicos.
A partir da publicação do Decreto n.º 5.154/2004, o IFPA adota o currículo
integrado como diretriz norteadora da formação dos seus educandos, com
vistas a articular os saberes científicos aos saberes populares,
contextualizando os conhecimentos de forma interdisciplinar, transdisciplinar
e multidisciplinar. Por esse entendimento, a proposta dos cursos oferecidos,
com base na concepção de currículo integrado, possibilita e incentiva a
criação e a recriação de novas ações pedagógicas, em seus diferentes
níveis de formação, tendo como eixos de sua práxis: Trabalho; Processos
de auto-organização dos educandos; Relação escola e comunidade como
elemento estratégico; Pesquisa como princípio educativo; Pedagogia da
alternância (IFPA, 2014, p. 47).

Nos PPIs das outras duas instituições, não foi identificado nenhum postulado
significativo que levasse a merecer destaque quanto à educação politécnica e à
formação integral e integrada.
Retomando as falas das entrevistas e as intervenções dos grupos focais em
relação à possibilidade de mudança do modelo de educação profissional que se faz
45

Entende-se aqui por cultura institucional as estruturas construídas socialmente pela comunidade ao
longo do curso histórico da instituição revelado por crenças, valores, costumes, normas e formas de
ver o mundo.
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atualmente para a educação politécnica e a formação integral e integrada,
encontram-se

destaques

curiosos,

pois

somente

o

PPI

1

fundamentou

exaustivamente esse modelo de educação, porém, nas entrevistas e nos grupos
focais, houve várias concordâncias com este modelo de educação, com ressalvas
em transitar da teoria à prática.
No GF 3, encontra-se: “Eu acredito que há essa possibilidade, não há dúvida.
Mas vai um pouco do que já falamos, que há possibilidade, mas muitas vezes nós
não sabemos fazer”. Outra intervenção também no GF 3: “Nós tentávamos fazer
esse planejamento, mas tínhamos dificuldade com área técnica e com a educação
básica, como é até hoje”.
Mais: “Nós planejamos fazer, relacionar todo mundo, mas temos dificuldades
em fazer os conhecimentos serem integrados. Não vou negar, temos muita
dificuldade”. E, na fala da DIREN 3: “Nós temos os documentos, a nossa legislação,
tudo o que constrói e nós acabamos indo nesta linha. Mas, na prática mesmo, ainda
não conseguimos sentar para dialogar, para construirmos juntos”.
Quando os participantes dos grupos focais solicitavam, eram lidos pelo
moderador dois conceitos46 de educação politécnica. Percebe-se que os
participantes não se manifestavam contra esse modelo de educação, porém não
sabiam comportar-se perante o novo. Como fazer? Como exemplo, podemos citar a
fala da DIREN 3: “Teoricamente sim, na prática não”.
No GF 3, foi feita a seguinte moderação quando os participantes debatiam a
estrutura da instituição como condição para possibilitar a mudança: “tem que mudar
a estrutura ou tem que mudar a postura de vocês, professores, que estão muito
arredios, fechados?”. Logo veio a resposta de forma muito franca:
Tem que mudar os dois. Eu penso que não adianta mudar a estrutura se
não mudar a postura. [...] Mas os professores que só tem a vida acadêmica
não tem noção de indústria, de mercado de trabalho; só falam teoricamente
sobre isso. É muito difícil (GF 3, 2016).

No GF 3, ainda surge:
Do ponto de vista das disciplinas (e até do próprio professor,
individualmente), eu penso que não. Mas do ponto de vista macro,
conceitual, vendo os professores como um conjunto, é possível. Mas eu não
me enxergo, individualmente, fazendo isso por inteiro. Penso que não é
46

Extraídos dos textos de Saviani (2003, p. 136) e de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005).
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fácil. A dificuldade ainda é realmente conceber um planejamento integrado.
É muito difícil (GF 3, 2016).

No GF 4, apareceu a intervenção abaixo na tentativa de justificar as
dificuldades em superar o modelo de educação atual e iniciar um novo modelo
fundamentado em ideias socialistas.
Eu penso que para fazermos isso de uma forma plena nós precisamos
mudar um pouco a nossa cabeça. Eu tenho visto aqui na instituição (assim
como no Brasil e no mundo) uma ascensão muito grande do
conservadorismo (GF 4, 2016).

Essa constatação pelo professor é muito significativa e preocupante no
campo da educação, porque, para efeito desta tese, assume a educação,
principalmente

a

educação

profissional,

como

processo

em

constante

desenvolvimento, em que não cabem atitudes conservadoras sob pena de torna-se
refém das rotinas capitaneadas pelo modo de produção capitalista.
A exemplo dessa “onda conservadora”, citamos a postura dos parlamentares
do Congresso Nacional, bem como dos integrantes do Poder Executivo da União em
relação às mais recentes medidas no campo educacional, que definiram a
contrarreforma do ensino médio sem permitir amplo debate com a sociedade, ou
seja, aprovaram uma nova lei que retrocede muitas conquistas alcançadas nos anos
anteriores. Em contrapartida, emerge no GF 4 o entendimento mais genérico e
simples que pode ser dado à educação politécnica, fugindo em parte da visão
conservadora e capitalista.
Essa questão de educação politécnica, nós já descobrimos lá atrás, mas
acredito que está caindo um pouco no esquecimento. Mas eu diria que
talvez ela tem uma visão mais socialista da coisa (GF 4, 2016).

Não só busca pelo princípio socialista, mas, sobretudo, pelo processo
educativo que supere a dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre
ordenar, mandar e o fazer, processo educativo contra-hegemônico.
Vários são os fatores que acentuam a dificuldade de transitar entre a teoria e
a prática, a mudança do modelo de educação atual para a educação politécnia e a
formação integral e integrada nos IFs pesquisados. A caracterização da formação
acadêmica de graduação e pós-graduação dos sujeitos da pesquisa foi apresentada
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na primeira seção deste capítulo, mas cabem ainda algumas observações no que se
refere à formação de professores para a educação profissional.
A preocupação passa a ter sentido no momento da criação e expansão dos
IFs e a consequente demanda tanto por professores que atuam nas disciplinas de
formação geral (Língua Portuguesa e Estrangeira, História, Geografia, Matemática,
Educação Física, Biologia, Física, Química, Filosofia, Sociologia) quanto por aqueles
que exercem suas práticas docentes nas disciplinas de formação profissional nos
mais diversos cursos técnicos integrados e, além dessa, a possibilidade de atuação
em nível de graduação e pós-graduação.
Alguns números são importantes para se compreender a formação de
trabalhadores via escola e o respectivo quadro docente, apresentado por nível de
escolaridade, que atua na Educação Profissional – Ensino Regular, Especial e/ou
Educação de Jovens e Adultos. Segundo o censo educacional de 2016, no total são
208.377 mil professores, dos quais 51.821 com especialização, 17.346 com
mestrado, 4.770 com doutorado, 77.936 com licenciatura, 44.706 sem licenciatura,
11.657 com ensino médio e 141 com ensino fundamental ministrando aulas das
mais diversas disciplinas para atender 1.859.004 alunos regularmente matriculados
na educação profissional nos diversos níveis e modalidade (INEP, 2017).
Pelos dados apresentados pelo Inep (2017), não é possível mostrar quantos
professores com pós-graduação têm licenciatura e quantos possuem bacharelado.
Deve ficar registrado também que, dependendo do programa de pós-graduação
cursado, as pesquisas realizadas pelos professores não outorgam os conhecimentos
necessários ao exercício da docência47.
Souza e Nascimento (2013, p. 414) mostram preocupação com os
professores bacharéis que atuam na educação profissional, em virtude da falta de
formação docente, apesar de os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de
Bacharelado e Licenciatura lhes conferirem a possibilidade de exercer atividades
acadêmicas.
Os autores justificam que os bacharéis professores que atuam na educação
profissional “não iniciam a carreira docente conhecendo as discussões sobre
propostas pedagógicas, currículo, avaliações, dentre outros elementos que se fazem
presentes nas discussões sobre o ensino-aprendizagem”. Infere-se, assim, “que a
47

Da mesma forma não se encontra disponível o censo educacional da RFEPT.
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falta de uma fundamentação teórica e prática que oriente o exercício da docência,
como ocorre na licenciatura, traz certos entraves e dificuldades para os bacharéis
professores

no

seu

desenvolvimento

na

profissão

docente”

(SOUZA

e

NASCIMENTO, 2013 p. 416-417). Dizem ainda os autores:
[...] alguns pesquisadores, ao abordarem o tema do exercício da docência
por bacharéis, demonstram hesitação quanto à qualidade pedagógica desse
ensino. Eles questionam se esse aprendizado é capaz de formar um
profissional cujo perfil vá além de um mero reprodutor de informações e
experiências (SOUZA e NASCIMENTO, 2013 p. 418).

Não só os conhecimentos da didática e da pedagogia são suficientes para
formar

professores

para

a

educação

profissional48

mas,

sobretudo,

os

conhecimentos científicos e políticos, com ênfase nas políticas educacionais e suas
relações intencionais, na busca de constituir uma sociedade justa, democrática,
crítica, reflexiva e voltada para a efetiva responsabilidade social e ambiental. Isso
pode ser ilustrado com a seguinte intervenção no GF 4:
[...] tudo isso passa pela formação do professor. Se o professor é formado
em Engenharia e faz o mestrado ou doutorado em determinada área, ele
vem para cá com a visão do especialista. [...] Inclusive agora estou tento o
seguinte ‘problema’ (entre aspas): o professor tem essa formação com
mestrado e doutorado, e só dá só aula para o técnico, para alunos do
primeiro módulo. Porém, ele praticamente aplica o que utilizaria para alunos
da Engenharia aos alunos do técnico, com 13 e 14 anos. Então, eu estou
tendo que fazer intervenções como tirar aquele professor das turmas
iniciais, por exemplo (GF 4, 2016).

Ainda nesse sentido, Moura (2008) corrobora, ao salientar:
A formação e a capacitação devem, portanto, ir além da aquisição de
técnicas didáticas de transmissão de conteúdos para os professores e de
técnicas de gestão para os dirigentes. Evidentemente, esses aspectos
continuarão sendo importantes, mas o objetivo macro é mais ambicioso e
deve privilegiar a formação no âmbito das políticas públicas do país,
principalmente as educacionais, numa perspectiva de superação do modelo
de desenvolvimento socioeconômico vigente, de modo que se deve priorizar
mais o ser humano do que, simplesmente, as relações de mercado e o
fortalecimento da economia (MOURA, 2008, p. 30).

Encontra-se aí a necessidade de formação inicial e continuada para
professores atuarem na educação profissional, principalmente na modalidade de
48

Esse problema na formação docente ocorre também em relação aos cursos superiores, tais como
Medicina, Direito, Administração, Odontologia, exceto as licenciaturas.
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cursos técnicos integrados ao ensino médio. São necessários conhecimentos
específicos para esta modalidade, quando não basta serem transmissores de
conteúdos

para

memorização

dos

alunos,

mas

produtores,

sujeitos

do

conhecimento, numa perspectiva contra-hegemônica e de formação integral e
integrada do ser humano. E ainda como se defende nesta tese, pautar suas práticas
docentes nas relações com a natureza tendo o trabalho, a ciência e a cultura como
centro da formação dos futuros trabalhadores, de forma que sejam capazes de se
tornarem sujeitos com ideias transformadoras, emancipadoras e sociocoletivas em
seus ambientes de ação.
No sentido de que ao professor, para atuar na educação profissional, não
basta ser transmissor de conhecimentos já conhecidos, pressupõe-se, então, que
ele deve ser orientado a produzir novos conhecimentos e socializá-los. Nessa
perspectiva, a pesquisa, mesmo que aplicada, deve ser inserida em seu contexto de
prática docente; é importante, porém, trilhar pelo caminho da produção de bens e
serviços que trazem benefício para a sociedade. Moura (2008), mais uma vez,
corrobora esse sentido, ao dizer:
O professor precisa ser formado na perspectiva de que a pesquisa e o
desenvolvimento tecnológico devem estar voltados para a produção de
bens e serviços que tenham a capacidade de melhorar as condições de vida
dos coletivos sociais e não apenas para produzir bens de consumo para
fortalecer o mercado e, em consequência, concentrar a riqueza e aumentar
o fosso entre os incluídos e os excluídos (MOURA, 2008, p. 35).

Na verdade, esse fosso é visto com nitidez no sistema de produção
capitalista, no qual aparecem diferenças significativas entre o detentor dos meios de
produção e os trabalhadores marcados pela exploração, expropriação e alienação
dessa classe, e ainda pela perda de diretos, a duras penas, conquistados ao longo
de anos de luta. Frigotto (2010b) reforça a reflexão anterior quando diz que
[...] no âmbito do embate ideológico e político, a ‘exclusão social’ expressa,
certamente, o diagnóstico e a denúncia de um conjunto amplo, diverso e
complexo de realidades em cuja base está a perda parcial ou total de
direitos econômicos, socioculturais e subjetivos. Sinaliza quem sabe, o
sintoma de uma realidade contraditória em cuja base está a forma mediante
a qual o capital reage às suas crises cíclicas de maximização de lucro, vale
dizer, suas crises de tendência de queda da taxa de lucro. Na atual crise,
[...], o capital está expondo limites nunca antes expostos com igual
magnitude e intensidade, resultado de sua forma contraditória e, por isso,
destruindo, de forma devastadora, direitos constituídos ao longo,
especialmente, dos últimos 100 anos (FRIGOTTO, 2010, p. 419).
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Complementa o autor reforçando a gravidade da situação:
[...] poderíamos dizer que a exclusão social é uma categoria que vai sendo
assumida nos embates políticos tanto para explicitar questões de gênero e
etnia, como, e especialmente, para designar problemas da perda de direitos
que, no contexto da mundialização do capital, assumem uma magnitude e
uma gravidade sem precedentes (FRIGOTTO, 2010, p. 422).

Não muito distante, observa-se, na análise do autor, a persuasão do
capitalismo tendo à frente o modelo neoconservador de governança, ao introduzir e
popularizar termos carregados de conceitos peçonhentos, vendendo a ideia de
progresso e sucesso futuro, que entram até mesmo como modismo, mas ficam
impregnados, no cotidiano da sociedade, tais como “globalização, flexibilidade,
governabilidade, empregabilidade – ou com o jargão pós-moderno – comunitarismo,
multiculturalismo, etnicidade etc.” (FRIGOTTO, 2010, p. 421).
Uma das formas do sistema capitalista propagar suas ideias é por meio da
educação. Para tanto, em movimentos cíclicos, provoca críticas negativas ao
sistema educacional, principalmente nos países de capitalismo periférico e
dependente. Alegando que o atual sistema não proporciona a empregabilidade
necessária ao mercado de trabalho, introduz ideias solucionadoras de todas as
mazelas criadas e propagadas que vêm ao encontro dos interesses do capital, ou
seja, planta-se dificuldade para colher facilidades. Fato como este acaba de ocorrer
no Brasil, com a contrarreforma do ensino médio49 em 2017, conforme sinaliza
Frigotto (2010b):
Neste contexto é que podemos entender o sentido e o significado das
reformas educacionais sob a ótica liberal e neoliberal em sua função
dominantemente ideológica. Se nos marcos do Estado intervencionista e,
posteriormente, as do Estado de bem-estar social a escola se apresentava
com a promessa integradora (preparar para o emprego) sob a teoria
(ideologia) do capital humano, no contexto do mercado globalizado ou da
mundialização do capital, a ideologia das competências anuncia o papel da
educação para justificar a promessa desintegradora (preparar para a
empregabilidade) (FRIGOTTO, 2010, p. 433).

Dessa forma observa-se que recai sobre as escolas a incumbência de
reproduzir as ideologias impostas pelo sistema hegemônico, propagando, cada vez
mais, o modo de produção capitalista. Encontra-se aí parte das justificativas dos
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resultados demonstrados anteriormente sobre a concepção de trabalho, quando a
maioria dos professores admitiu ter como norte para suas práticas diárias o trabalho
como mercadoria, produto de troca que os trabalhadores oferecem aos donos do
controle do dinheiro, o capitalista, ou seja, os professores têm como pano de fundo
em suas atividades laborativas formar para atender às demandas do mercado de
trabalho.
Outro aspecto também observado consiste na fragmentação das estruturas
organizacionais relacionadas ao desenvolvimento do ensino nas instituições
pesquisadas, dificultando a integração entre os sujeitos e as atividades pedagógicas.
Pode-se até inferir que, na forma como estão organizadas, lembram as disposições
fabris de produção em série: o resultado é um produto acabado chamado “aluno
egresso”. Contudo, se tratando de instituições de ensino, não há como perpetuar o
modelo organizacional em que cada um faz sua parte de maneira isolada.
Enfatizamos que o aluno não é um produto a ser entregue ao final do processo, ou
ao final de quatro anos; são seres em constante formação intelectual, física, cultural.
Nas instituições pesquisadas, encontram-se algumas intervenções que vêm
indicar a fragmentação, a compartimentação e até mesmo a falta de integração entre
as estruturas organizacionais e, o mais grave, a falta de c omunicação e integração
entre os sujeitos envolvidos no processo educacional. Inicialmente, observa-se na
fala da DIREN 1 uma referência ao passado, sem contudo que a participante
perceba que o impasse ainda ocorre nos dias atuais:
[...] no âmbito das próprias disciplinas técnicas havia uma separação entre o
professor da parte teórica e o da parte prática. Então, eram professores
diferentes e eram momentos diferentes. Na mesma disciplina, havia o que
desenvolvia a parte teórica e o que desenvolvia a parte prática, que seria na
oficina, como fresa, tornearia (DIREN 1, 2016).

Expressa, assim, mais um aspecto que dificultava a integração em
determinado curso pois, na mesma disciplina, há a separação entre teoria e prática,
levando ao extremo a disparidade entre trabalho intelectual e trabalho manual.
Atualmente a instituição (IFRN) ainda padece da falta de integração em sua
estrutura organizacional, em virtude da separação entre os professores de formação
geral e os professores de formação profissional, conforme se pode identificar na fala
da DIREN 1 sobre os saberes necessários à integração dos cursos:
49

Citado anteriormente neste capítulo.
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[...] os saberes compartimentados em caixinhas. [...] Então, para mim, o
maior problema é o fato dos professores da formação geral estarem
separados dos da formação técnica (DIREN 1, 2016).

O mesmo entendimento, até mais contundente, aparece no GF 1:
Eu penso que nós temos um curso técnico integrado, mas que na prática
não há integração nenhuma dos cursos e dos docentes. [...] E aí fica difícil
realizar um trabalho integrado com os alunos se nós mesmos, enquanto
docentes, não fazemos um trabalho integrado (GF 1, 2016).

E ainda aparece no GF 1 outra intervenção realçando a falta de integração
entre os sujeitos que constituem o eixo principal no processo de integração dos
cursos: “não existe um trabalho integrado entre pedagogia e professor. Se existisse
eu acredito que muita coisa fluiria mais rápido”.
Nesta mesma direção, aprecem, no GF 2, intervenções a respeito da
estrutura organizacional da instituição: “A estrutura ficou horrível; caixotes”. Mais:
A própria estrutura da instituição. Quando se implantou o Instituto Federal (e
com todo o crescimento da demanda dos cursos), o que aconteceu foi um
inchaço enorme, um crescimento enorme de trabalho e de tarefas –
inclusive burocráticas – que nós não estamos dando conta. Hoje também foi
atribuído ao professor “n” tarefas, atividades administrativas, de pesquisa...
ele tem que dar aula, ele tem que fazer tudo e muitas vezes nós vivemos
extremamente angustiados, porque queremos propor esse tipo de atividade
e não conseguimos. Não damos conta (GF 2, 2016).

As ênfases das intervenções estão focando, ou até mesmo culpando, as
estruturas organizacionais das instituições como fatores que dificultam a prática
pedagógica para realizar cursos que sejam realmente integrados. Porém, pode-se
observar que, para haver cursos elaborados dentro dos princípios teóricos integrado
e integral, e levados à prática, passa muito pelo fato dos sujeitos terem o
conhecimento necessário à vontade de acrescentar algo novo na esfera profissional.
Ou seja, por mais que as estruturas organizacionais não ajudem, julga-se que essa
nova prática passa pela questão do comportamento dos sujeitos.
Outro aspecto em relação à integração apareceu no GF 3:
A carga horária é muito pequena para se desenvolver isso, para se ficar
restrito somente àquele assunto. Temos o conteúdo a ser passado aos
alunos e para acrescentarmos mais essa carga da integração,
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precisaríamos de uma carga horária maior. Hoje não há carga horária
suficiente para isso (GF 3, 2016).

Mais uma vez se observa, nas intervenções, relatos que conduzem a análise
à falta de conhecimento pelos sujeitos, consequência da falta de formação docente
específica para atuar na educação profissional. Como dito anteriormente, para
existirem cursos integrados e integrais, a carga horária não pode ser fator decisivo,
mas sim a vontade de todos os sujeitos em realizar a integração curricular.
No GF 4, aparece outra intervenção sobre carga horária em sentido oposto ao
anterior: “Nós reclamamos de carga horária – acredito que temos muita carga
horária, mas não precisamos de menos carga horária para estudar: precisamos de
menos carga horária para ter lazer” (GF 4, 2016). A fala vem no sentido de afirmar
que a integração curricular passa muito mais por mudanças de comportamentos dos
sujeitos do que da própria organização das estruturas das instituições.
Como referenciado pela diretora de ensino, a instituição (citação mais adiante
neste capítulo) está movimentando-se para a reformulação de seus projetos
pedagógicos. Apareceu, no GF 4, uma intervenção que referenda a ação, mas
acrescenta pouco ao conhecimento necessário para a elaboração de projetos
pedagógicos no sentido da formação integral do ser humano, apontando novamente
a fragmentação no que diz respeito à carga horária docente e às atividades do
cotidiano. Mas é positivo assumir que a formação integral é a ideal.
Eu penso que já estamos nesse sentido. Já fazemos um movimento nesse
sentido, mas na minha concepção não conseguimos atender plenamente,
primeiro porque trabalhamos muito em gavetas, ou seja, minha disciplina
tem muito pouca sinergia com outras (e na verdade a questão da
integralidade seria o ideal, por exemplo, integrar Física, Matemática,
Português com o técnico). Isso é um sonho, mas não é algo que se faz
facilmente. É um processo. Nós começamos um processo nesse ano, mas
não o esgotamos. Acredito que seja o ideal, mas como fazemos isso com
essa carga horária enorme? É preciso ter tempo. Você precisa de tempo
para estudar (GF 4, 2016).

Somente para lembrar ao leitor que as perguntas foram feitas no sentido da
possibilidade de mudança da atual educação desenvolvida pelas instituições para a
educação politécnica e a formação integrada e integral. Mas, pelo que se observa,
as respostas se pautaram muito mais em justificar a não adesão a essa perspectiva
pedagógica do que realmente em analisar a possibilidade da mudança.
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O DIREN 2, após muitas outras respostas, fez a seguinte ressalva: “A
conversa tem que ser franca, não é? Você é servidor público, eu sou servidor
público, o seu trabalho é uma tese e o meu relato tem de ser coeso, eu não posso
mentir”. E aí revela:
É difícil, porque eu tenho docentes que vem aqui para trabalhar a sua sala
de aula, aquela questão da tábua rasa, e eles não estão preocupados com
isso. ‘Isso não me pertence, mas eu quero uma sociedade assim ou
assado’, mas o seu papel não cumpre. Critica o Estado, mas não está nem
aí, vem aqui e tira do Estado. Então, meu amigo, trabalhar essa questão
com seriedade é difícil (DIREN 2).

Como já mencionado e debatido anteriormente, a expansão dos IFs em
número de campi e com consequente aumento do número de professores foi muito
rápida e, em muitos casos, sem criterioso planejamento50. Dessa forma, passou a
ser um problema para os campi antigos da RFEPT (locais de realização da
pesquisa), porque suas estruturas físicas ainda carregam a marca das edificações
da década de 1940 ou da anterior. Ademais, há o choque de gerações tratando-se
de quadro de professores, formado por professores antigos e outros recémformados que chegam. As falas a seguir da DIREN 4 assumem e ratificam os
problemas enfrentados no que tange à integração curricular da instituição51:
Eu tenho que confessar: não é à toa que nós estamos fazendo a
reformulação dos cursos técnicos. Os nossos cursos, no momento, não são
integrados, são justapostos. Inclusive no horário. Nós temos que reconhecer
e eu não posso deixar de falar isso (DIREN 4, 2016).
[...]
Como nós tínhamos no integrado turmas da manhã e da tarde, nós abrimos
alguns cursos integrados com a formação técnica de manhã e a formação
geral à tarde. Então, até nisso houve separação e até hoje os alunos não
entendem e dizem ‘eu faço ensino médio pela manhã e técnico à tarde’
(DIREN 4, 2016).

Dois pontos merecem destaque na fala da diretora: um é assumir que os
cursos em desenvolvimento em seu campus não têm as características de curso
50

Ver COSTA, Pedro Luis de Araújo. A educação no campo no contexto da implementação dos
Institutos Federais no Estado do Rio de Janeiro. In: FRIGOTTO, Gaudêncio. Os Institutos Federais
e suas relações com o ensino médio integrado e o projeto societário de desenvolvimento. Rio
de Janeiro, UERJ/CNPq, 2013-2014. p. 177-240. Relatório de Pesquisa.
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Parece que muitos sujeitos têm receio em assumir o que se faz em sua instituição. Entende-se
perfeitamente, pois isso também acontece no campus do autor deste tese. Todavia, é fundamental
que gestores, docentes e demais profissionais da educação reconheçam seus desafios, pois as
ações pedagógicas fazem parte da história e, assim, modificam e caracterizam a instituição.
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integrado; e o outro é a motivação em rever os projetos pedagógicos dos cursos em
busca da verdadeira integração. A mesma crítica apareceu no GF 4: “hoje nós temos
um curso ‘integrado’ (entre aspas), que junta a parte humana e a específica, a
técnica”. Encontra-se também intervenção semelhante em DIREN 2, que assume a
dificuldade em implementar cursos realmente integrados:
O maior problema hoje é a formação integral. Nós somos uma escola
grande, com mais de 5 mil alunos aqui. Nós temos dificuldades em alguns
ambientes
que
proporcionariam
uma
integração
social
e,
consequentemente, um conviver humano melhor, que são ambientes de
jogos, de lazer, onde você possa ficar à vontade, despojado, ampliar seu
círculo de amizade e, consequentemente, ver isso aqui como uma extensão
até mesmo da sua casa (DIREN 2, 2016).

As citações apresentadas caminham muito mais para apontar as dificuldades
encontradas, e não no sentido de analisar a possibilidade de mudança. Um dos
motivos que se pode apontar é a falta de conhecimento conceitual acerca da
organização curricular de cursos integrados. No GF 4, apareceu a seguinte
intervenção:
Penso que cada um está trabalhando por si, não existe a integração. Então,
não se pensa: ‘Nós temos um curso técnico de Edificações. Vamos
trabalhar a grade, como vai ser, vamos pensar o curso de Edificações’. Mas
não. A aula de Matemática do curso de Edificações é mesma da do curso
de Mecânica, ou de Elétrica. E ao mesmo tempo em que o professor dá
aula no primeiro ano, dá no segundo, no terceiro, no ensino superior...
Então, ele sequer teria condições físicas de se planejar e sentar com os
colegas. Acredito que deveria ser pensado e construído, porque afinal nada
é imutável, conseguimos modificar e ir adaptando (GF 4, 2016).

Dentro desse contexto, outro ponto que chama a atenção encontra-se na
convivência diária e na comunicação entre os sujeitos. Como ficou claro na
intervenção e, em tom de desabafo, no GF 2:
Hoje é tudo por e-mail (e na hora que você chega em casa do seu trabalho,
para você responder para o outro dia de manhã). Você não encontra mais
ninguém, você não consegue mais discutir com os pares da sua área. Cada
um pega suas coisas debaixo do braço e vai. Então, hoje o que nós
conseguimos efetivar em sala de aula é resultado das discussões lá de
quando nós perdemos o ensino médio, quando veio a reforma... A mídia
veio para ajudar? Veio. Arrombou-nos (GF 2, 2016).

Sem fugir da análise do conteúdo das respostas, mas talvez com certo
saudosismo,

entendemos

os

meios

oportunizados

pelas

tecnologias

da
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comunicação; mas antes os avisos eram afixados em murais nas salas destinadas
aos professores ou na sala de cafezinho. Durante a leitura dos avisos, mesmo que
esporadicamente, proporcionavam-se encontros e conversas entre os professores;
ainda que de modo informal, era comum conversar sobre o trabalho diário.
Outro aspecto evidenciado nas respostas aponta a responsabilidade pela
integração curricular de uma determinada disciplina, como já demonstrado
anteriormente quando a atribuição de debater com os alunos a concepção de
trabalho dentro das ideias transformadoras, emancipadoras e sociocoletivas fica a
cargo das disciplinas Filosofia e Sociologia. Aqui aparecem como componentes
curriculares os “Projetos Integradores”, que têm a incumbência de integrar todo o
currículo do curso. Demonstra-se, assim, que há falta de conhecimento do que é
“integração curricular”. Integração curricular não cabe apenas a uma disciplina, tem
que ser processo e comportamento dos sujeitos, tal como se pode ver nas falas das
diretoras de ensino:
Uma das estratégias utilizadas por alguns cursos são os projetos
integradores. Eles, além de envolverem professores da diretoria acadêmica
no âmbito das disciplinas técnicas, envolvem também professores da
formação geral (DIREN 1, 2016); e [...] adotar os projetos integradores, [...]
(DIREN 3, 2016).

A formação integral do ser humano e a educação politécnica com a
concepção de trabalho são eixos norteadores nesta pesquisa. Destaca-se, a seguir,
a análise sobre formação integral do ser humano dentro das contradições históricas
na organização curricular e natureza do conhecimento. Anteriormente foi dito que
ensino integrado não é mero ordenamento, encadeamento de disciplinas, conteúdos
e/ou competências.
A organização curricular na direção da educação profissional de nível médio
integrada ao ensino médio deve caminhar para além dos debates em torno de
formar cidadãos ou formar para o mundo produtivo ou do “dilema de um currículo
voltado para as humanidades ou para a ciência e tecnologia” (RAMOS, 2012, p.
107); currículo integrado é prática pedagógica, é comportamento pedagógico
assumido por todos os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem.
Torna-se mister salientar que esta tese se pauta na realidade da educação
profissional integrada ao ensino médio, e esta modalidade de ensino, por seu turno,
traz em seu bojo a formação de trabalhadores. Sendo assim, mesmo que de forma
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implícita para uns, mas de forma evidente para os estudiosos do campo trabalho e
educação, emerge aí a disputa de classe dentro do processo de ensino: de um lado,
a classe burguesa que busca cada vez mais impor suas vontades e demandas e, de
outro, a classe trabalhadora que busca a emancipação.
Ramos (2011, p. 46) sinaliza que, na perspectiva da classe burguesa, a
educação da classe trabalhadora subsome a necessidade do capital em reproduzir a
força de trabalho como mercadoria. Em sentido oposto, a classe trabalhadora
disputa um projeto educativo que permite a formação de seus pares como
dirigentes, com vistas à superação de sua dominação pela classe antagônica.
Nessa mesma direção, vale lembrar que os projetos educativos para a classe
trabalhadora devem superar os limites do “espírito matemático abstrato; da técnicatrabalho, chega à técnica-ciência e à concepção humanista histórica, sem a qual
permanece ‘especialista’ e não se torna ‘dirigente’ (especialista + político)” (Gramsci,
2000, p. 53).
Não se pode limitar as estratégias para superar o ataque do capital a poucas
ações. Porém, neste momento, a educação profissional é o foco em virtude do seu
caráter de formação direcionada ao desenvolvimento de atividades laborativas a
serem vendidas no mercado de trabalho. Essa educação deve pautar-se em
conhecimentos – para além dos conhecimentos técnicos, científicos, especializados
– que levem a pensar formas de superação da exploração e expropriação da classe
trabalhadora pela classe burguesa; ademais, que, ao final, não se formem
trabalhadores especialistas, mas dirigentes, emancipados e transformadores da
realidade. Ramos (2011) argumenta:
Os conhecimentos adquiridos nos processos educacionais [aqui refere-se a
educação profissional] constituem-se então, para o trabalhador, em
pressupostos a partir dos quais se podem construir novos conhecimentos
no curso histórico de investigação, compreensão e transformação do real
(RAMOS, 2011, p. 47).

No mesmo texto, a autora toma como referência a pedagogia histórico-crítica
como tendência oposta aos paradigmas pedagógicos práticos contemporâneos
capitaneados pelas iniciativas burguesas:
Essa pedagogia [histórico-crítica] entende que a apreensão do mundo pelos
homens inclui os conhecimentos das propriedades do mundo real (ciência),
de valorização (ética) e de simbolização (arte). Por isso, os objetos da
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educação são os elementos culturais que precisam se assimilados pelos
indivíduos da espécie humana que eles se tornem humanos; conhecimentos
esses – científicos, éticos e estéticos – produzidos pela intervenção humana
(RAMOS, 2011, p. 62)

Mais uma vez, reforça-se a ideia de que o ensino integrado, principalmente na
educação profissional de nível médio, não é mera organização curricular sequencial,
mas é tomada de decisão política e crítica quanto à formação de trabalhadores,
porque essa formação deve “possibilitar às pessoas compreenderem a realidade
para além de sua aparência fenomênica”. Para tanto, os currículos devem atender a
três pressupostos filosóficos: “[a] a concepção de homem como ser histórico-social;
[b] realidade concreta é uma totalidade síntese de múltiplas relações; e [c] o
conhecimento como produção do pensamento pelo qual se apreende e se
representa as relações que constituem e estruturam a realidade objetiva” (RAMOS,
2012, p. 115-116).
Dentro dessa perspectiva para a formação integrada e integral para os
trabalhadores, os currículos devem apontar a concepção de homem como sujeito
histórico e social que necessita de conhecimentos para se relacionar com outros
homens e com a natureza. Portanto, esse currículo desenvolve conhecimentos e
valores para superação do modo de produção capitalista, em que imperam a divisão
do trabalho, o individualismo, a unilateralidade, a meritocracia e pouca valorização
do ser humano.
Ciavatta52 (2012, p. 84), apoiando-se em Gramsci e considerando a formação
integrada ou o curso técnico integrado ao ensino médio, propõe que a
[...] educação geral se torne parte inseparável da educação profissional em
todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho: seja nos
processos produtivos, seja nos processos educativos como formação inicial,
como ensino técnico, tecnológico ou superior. Significa que buscamos
enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido de superar a
dicotomia trabalho manual / trabalho intelectual, de incorporar a dimensão
intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar
como dirigentes e cidadãos (CIAVATTA, 2012, p. 84).

Ou seja, como dito em toda a trajetória desta tese, a educação profissional de
nível médio, e principalmente a integrada ao ensino médio, deve buscar em todos os
52

A autora esclarece que remete ao termo “integrado” o sentido de completude, de compreensão das
partes no seu todo ou da unidade do diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto
é, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os processos educativos (CIAVATTA, 2012,
p. 84).
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seus detalhes a superação das regras impostas pelo sistema capitalista, como a
exploração, a expropriação, a alienação, e trazer como essência práticas
pedagógicas fundamentadas para uma educação de cunho socialista.
A história revela que a origem do termo “formação integrada” remete à ideia
da “educação socialista que pretendia ser omnilateral no sentido de formar o ser
humano na sua integralidade física, mental, cultural, política, científico-tecnológica”
(CIAVATTTA, 2012, p. 86) em oposição à educação unilateral, a qual é concebida
pela divisão do trabalho e traz, como consequência,
[...] a divisão da sociedade em classes e, com ela a divisão do homem; e
como esta se torna [verdadeiramente] tal apenas quando se apresenta
como divisão entre trabalho manual e trabalho mental, assim das duas
dimensões do homem dividido, cada uma das quais unilateral, são
essencialmente as do trabalhador manual, operário, e as do intelectual
(MANACORDA, 2010, p. 83).

A omnilateralidade, considerando o sistema educacional brasileiro atual,
passa a ser perseguida por todos, porque coroa a
[...] chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades
produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de
consumo e prazeres, em que se deve considerar, sobretudo o gozo
daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador
tem estado excluído em consequência da divisão do trabalho
(MANACORDA, 2010, p. 96).

Mas, para tanto, há necessidade de que as escolas incorporem concepções
pedagógicas em suas práticas pedagógicas, para superar as amarras da produção
capitalista, de forma a não limitar o ensino dos trabalhadores ao ensino prático, mas
estabelecer um modelo de ensino que possibilite a integração entre ciência e
produção e que vá além das escolas existentes para a classe dominante, desde que
não perpetue a formação subalterna destinada à classe trabalhadora explícita na
antiga aprendizagem artesanal ou nas novas formas de ensino unidas à indústria
moderna (MANACORDA, 2010, p. 100).
O autor observa que Marx percebeu o surgimento de um novo tipo de escola
como reflexo do novo processo produtivo em curso – as escolas politécnicas e
agronômicas – mas logo disse que esse tipo de escola deveria satisfazer a exigência
real do homem. E também diz que Marx enfatizou a necessidade de oferecer à
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classe trabalhadora um ensino tecnológico que fosse concomitantemente teórico e
prático.
Nesse sentido, Maria Alice Nogueira (1990, p. 90-91) corrobora seus estudos
em Marx acerca da união da formação intelectual para os filhos da classe
trabalhadora e trabalho produtivo53 ou, se preferir, trabalho social útil, a ser realizado
na própria dinâmica do processo social de produção, em que os educandos devem
receber por esse trabalho realizado. Acrescenta que Marx considerava essencial a
aquisição de conhecimentos relativos à cultura técnica em virtude da sua
importância na luta de classes no interior da fábrica. E diz: “Ora, são os
conhecimentos técnicos necessários à compreensão do processo de produção no
seu todo que permitirão aos trabalhadores controlar esse processo – controle no
qual foram historicamente expropriados”, ou seja, controlar o processo de produção
no interior da fábrica torna-se crucial para o controle do trabalho pelos
trabalhadores.
Talvez se encontre aqui, na união de educação e trabalho produtivo, a defesa
da educação politécnica e a formação integral como instrumento para o trabalhador,
de forma que este tenha acesso ao conhecimento suficiente para controlar o
processo de produção e reprodução e também se impor como classe trabalhadora
inserida no processo revolucionário, como condição de contraposição ao processo
de produção contemporâneo dominado pelo capital.
Já se sabe que Marx e Engels não escreveram especificamente sobre a
educação, senão em alguns de seus textos, mormente nas instruções programadas.
Encontra-se nas instruções para os Delegados do Conselho Geral Provisório a
preocupação de Marx para com a educação. Primeiramente, ressalta que nenhum
pai ou patrão deveria ser autorizado a usar o trabalho infantil e juvenil sem que
estivesse combinado com a educação. E sugere que a educação para crianças de 9
anos e adolescentes até 18 anos seja combinada com trabalho produtivo, que
deveria abranger três coisas:
Primeiramente: Educação mental [intelectual].
Segundo: Educação física, tal como é dada em escolas de ginástica e pelo
exercício militar.
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A autora chama a atenção sobre a expressão “trabalho produtivo” em Marx que, muitas vezes, é
substituída por outras, tais como: “trabalho físico”, “trabalho manual”, “trabalho fabril” ou “produção
material”, porém com o mesmo sentido.
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Terceiro: Instrução tecnológica, que transmite os princípios gerais de todos
os processos de produção e, simultaneamente, inicia a criança e o jovem no
uso prático e manejo dos instrumentos elementares de todos os ofícios
(MARX, 1982, grifo do autor).

Ademais, diz que os
[...] custos das escolas tecnológicas deveriam ser em parte pagos pela
venda dos seus produtos e a combinação de trabalho produtivo pago,
educação mental, exercício físico e instrução politécnica, elevará a classe
operária bastante acima do nível das classes superior [burguesa] e média
[aristocrática] (MARX, 1982).

A formação geral e técnica integrada tornam-se fundamentais para a
emancipação do trabalhador no modo de produção capitalista. Marx e Engels
falavam de um ensino que operava no contexto do mundo da produção, por isso é
importante ter a consciência de que esse tipo de formação é mais uma estratégia na
luta da classe trabalhadora; e, para tanto, o acesso ao conhecimento, à ciência, à
tecnologia e à cultura é essencial nessa formação.
Ciavatta (2012, p. 98 – ss.) sugere sete pressupostos para a realização da
formação integrada dentro da realidade da educação profissional como existe no
sistema educacional brasileiro. Para não citar todos, destacam-se três: “manter, na
lei, a articulação entre ensino médio de formação geral e a educação profissional”, o
que, dentro da atual reforma do ensino médio, já corre risco de essa articulação não
existir; “adesão de gestores e de professores responsáveis pela formação geral e
pela formação profissional”, tanto que foi bastante debatido ao longo desta seção o
comprometimento dos sujeitos em torno da educação profissional integrada ao
ensino médio como tomada de decisão política em sua atividade laborativa; e
“garantia de investimentos na educação”: basta visitar54 ou pesquisar qualquer
campus dos IFs nos mais diversos estados do Brasil para sentir o desprezo que o
atual governo está dando a essa modalidade de ensino e à RFEPT.
Após apresentados os resultados da pesquisa e as respectivas análises sobre
a possibilidade de mudança do atual modelo de educação praticado pelos sujeitos
para a educação politécnica e para a formação integrada e integral, chega-se às
categorias empíricas encontradas na realidade objetiva, a saber: os saberes e as
estruturas compartimentadas, fragmentadas; falta de integração dos sujeitos do
54

Reporta-se ao ano de 2017.
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ensino; carece aos sujeitos formação e saberes necessários ao desenvolvimento da
educação profissional técnica de nível médio; desconhecimento do conceito de
educação politécnica e formação integrada do ser humano.
Ressalta-se que ficou nítida a falta dos conceitos de educação politécnica e
formação integrada e integral entre os participantes. Como dito anteriormente, esse
problema passa pela formação inicial e contínua do grupo de professores que
compõem o quadro docente na RFEPT. Outro fator que leva a tal evidência se faz
pelas respostas e intervenções apresentadas que, em sua maioria, buscaram
justificar a não possibilidade de mudar do atual modelo de educação praticado para
a educação politécnica e formação integrada devido à estrutura organizacional da
instituição que se apresenta de forma fragmentada, cujos sujeitos estão distantes de
seus pares.
Este olhar no recorte da categoria trabalho não elide nem ignora o significado
das categorias social, política e cultural que representam a contribuição dos IFs na
sua expansão e interiorização. Do mesmo modo se observa, não só nos institutos
analisados mas também em outros trabalhos que envolvem essas instituições, que
há forças de grupos de pesquisadores e, até certo ponto, de organização sindical,
que buscam ampliar a disputa para, cada vez, mais pôr os IFs a serviço da
sociedade e da classe trabalhadora. Ou seja, como em qualquer outra organização,
há disputa de classe dentro dos IFs55.
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Para maior compreensão, ver PORTO JÚNIOR, Manoel José. O ensino médio integrado no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense: perspectivas contrahegemônicas num campo em disputa. 2014. 191f. Tese (Doutorado Políticas Públicas e Formação
Humana) – Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana, Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
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5 A TÍTULO DE CONCLUSÃO

Todas as conclusões de um trabalho científico, pela sua natureza de
historicidade, sempre são provisórias, portanto isso não é diferente nesta tese. O
que se expõe a seguir buscará sinalizar os questionamentos e a hipótese
orientadora desta tese, destacando alguns aspectos teóricos, mas com ênfase maior
nos resultados da pesquisa de campo.
Na elaboração desta tese, dentro do campo trabalho e educação, buscou-se
conhecer qual é a concepção de trabalho que permeia entre os professores e
diretores de ensino da Rede Federal de Educação Profissional, tendo como ponto de
partida as ideias de Marx. Nesse aspecto, considerou-se o trabalho como atividade
vital, ontocriativa, estruturante para ser social.
Em determinados períodos, o trabalho se distingue em suas formas históricas
por meio da alienação e exploração do trabalhador, atualmente presente no modo
de produção capitalista. A concepção de trabalho com foco na atividade ontocriativa
não fica restrita à atividade laborativa ou emprego, deve alcançar sua amplitude na
produção social dos sujeitos em todas as faces da vida humana.
No que se refere aos documentos analisados, mais precisamente os PPIs,
vale destacar o Projeto Pedagógico Institucional do IFRN, o qual possui sustentação
teórica que motiva e facilita a execução dos projetos de educação profissional
técnica de nível médio integrado ao ensino médio com base na ciência, no trabalho,
na cultura e na formação integral e integrada; portanto, vislumbra-se a educação
politécnica e da formação integral e integrada. Sem tecer críticas negativas às outras
três instituições pesquisadas, seus PPIs apresentam fragilidade quanto à
perspectiva da educação politécnica e da formação integral e integrada, ficando
suas políticas no âmbito geral e não chegando a debater temas específicos. Desse
modo, terão um longo caminho a percorrer para chegar a consagrar essa
modalidade educacional. Porém, o fato de o PPI contemplar o arcabouço teórico
sobre o tema em foco não garante a execução prática na mesma direção, como
visto na instituição supracitada.
Quando esses documentos importantes para as instituições de ensino ficam
no campo das generalidades e não descem às particularidades, eles não se
preocupam em especificar ou assumir tendência para qual trabalho estão formando
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os alunos, futuros trabalhadores, como encontrado nas outras três instituições
pesquisadas. Tais instituições abrem espaço para que o poder dominante penetre e
faça delas ferramentas de produção de suas correntes políticas e pedagógicas,
como a pedagogia das competências. Seria desejável que esse debate se fizesse
presente nos PPIs, para nortear os professores na forma de conduzir seus trabalhos
no cotidiano escolar.
A respeito da elaboração dos Planos de Desenvolvimento Institucionais e
Projetos Pedagógicos Institucionais não há uma combinação, uma linha norteadora,
entre os IFs, pois cada instituição tem autonomia para elaborar seus documentos,
fundamentando-os nas legislações pertinentes, principalmente na Lei n.º 11.892, de
29 de dezembro de 2008, que criou os IFs, sem haver nenhum debate para que a
RFEPT se tornasse um verdadeiro conjunto de instituições trilhando pelos mesmos
caminhos pedagógicos.
Outro ponto de destaque observado em relação à análise documental foi o
fato de os professores não estarem envolvidos na elaboração coletiva desses
documentos, restringindo seus depoimentos apenas às suas ações cotidianas
relacionadas ao ensino de forma bastante individualizada e empírica, seja pela
estrutura da instituição, seja pela falta de conhecimentos necessários a empreender
durante os debates.
Em relação aos debates com os alunos sobre trabalho, constata-se que a
maioria dos professores não tem essa prática em seus planejamentos de aulas.
Estão sempre focados nos assuntos específicos de suas disciplinas e no
cumprimento do conteúdo programado no início do período letivo. Quando
disponibilizam tempo para fazer esse debate, fazem-no caminhando na direção e
sentido da concepção de trabalho para atender às demandas do mercado.
As ações no sentido da reflexão crítica sobre trabalho acontecem de forma
isolada, dependendo das características de cada disciplina e da formação dos
professores. Essa ausência de debate no sentido crítico acontece em virtude da
formação e consciência política dos professores, concepção de mundo, e não de
proibições das instituições pesquisadas, nem de limitações nos programas das
disciplinas, nem muito menos da falta de tempo para cumprir os programas
específicos. Os professores restringem-se a ensinar e debater os conteúdos como
forma de aquisição de conhecimento, enfatizando que estes serão o diferencial no
mercado de trabalho.
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Observou-se que passam distante dos professores tanto a preocupação com
a vida social dos alunos, suas histórias de vida, seu momento presente e seu futuro,
quanto a orientação para o trabalho como categoria ontológica do ser social. O que
predomina é a preparação para o trabalho de forma a participar da dinâmica imposta
pelo modo de produção capitalista, ou seja, da venda e compra da força de trabalho.
Em troca, “receber uma recompensa” para satisfazer suas necessidades básicas,
comer, beber, morar, e algumas vezes adquirir algo material, alheio às suas
necessidades.
Dada essa concepção dominante de trabalho enquanto mercadoria, o
princípio educativo do trabalho se materializa em benefício do capital, do trabalho
alienado, entretanto, não se pode deixar de considerar que existem no interior das
instituições pesquisadas disputas e gérmen que tenciona essa contradição em
benefício da concepção ontocriativa do trabalho como apontou especificamente o
PPI do IFRN.
Outro ponto que merece destaque é a conduta dos professores, que está em
harmonia com o acatamento pelas instituições pesquisadas em assumir a
reponsabilidade para moldar o comportamento necessário ao modo de produção
capitalista, sem fazer nenhuma crítica a este, apenas assumindo o mundo como ele
é, sem promover nenhum tipo de transformação, levando a cabo a máxima “o
mundo é assim”.
Nesse contexto, as categorias que emergiram do campo empírico sobre o
mundo do trabalho apontam, em sua maioria, para atender às demandas do
mercado. Quanto ao trabalho voltado para o sentido da ética, da política, da
emancipação

e

do

sociocoletivo,

observou-se

fragilidade

nas

instituições

pesquisadas e, para justificar essa ausência, os sujeitos citam a estrutura
administrativa que se apresenta de forma fragmentada, trazendo consequências
para a elaboração e desenvolvimento no projeto pedagógico de cursos técnicos
integrados ao ensino médio.
As ações no sentido da formação customizada para o mercado de trabalho se
revelaram por meio de práticas de iniciação profissional materializada em estágios,
palestras e seminários. Levam-se em consideração as referências adotadas pela
instituição e professores, as próprias experiências dos professores, experiências de
ex-alunos

bem-sucedidos

no

mundo

empresarial

ou

“bem

empregados”,
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preferencialmente em uma empresa multinacional, e ainda outros profissionais de
fora da instituição também grandes empresas.
O perfil de formação dos alunos necessário para atender ao mercado de
trabalho passa pelas atitudes comportamentais coerentes com o modelo capitalista.
As duas qualidades mais apuradas são a preparação para resolução de problemas e
o comprometimento com o trabalho na empresa em que atua. Não muito distante, e
como consequência dessas condições, a aquisição de conhecimentos no sentido de
quantidade torna-se significativa para se inserir no mercado de trabalho, ou seja,
trabalhador polivalente ou com conhecimentos multidisciplinares são pontos do
diferencial para se alcançar o sucesso.
Essas constatações são atribuídas à concepção de mundo dos professores
com atuação na educação profissional e tecnológica de nível médio pois, devido às
particularidades dela, considera-se que até mesmo os professores licenciados não
estão preparados para lecionar nessa modalidade, e sim para exercer suas funções
de docência na educação básica, voltada para os conteúdos propedêuticos e
enciclopedistas, com vistas à meritocracia, à competividade, à individualidade. Faltalhes o conhecimento para debater com os alunos temas em torno da consciência
necessária à política que envolve as classes sociais, questões relativas ao mundo
do trabalho. Além disso, os professores também apontam a falta de tempo para
ministrar os conteúdos específicos como justificativa para não debaterem o trabalho
na perspectiva crítica; a história de vida dos docentes, seu repertório, também
influencia na forma como abordam – ou não – esta questão.
Nos IFs pesquisados, os professores, em sua maioria, são bacharéis e, neste
caso, não são formados para lecionar, se tornam professores após concurso e
simples

ato

admissional.

Consequentemente,

não

têm

os

conhecimentos

necessários para despertar nos alunos a consciência política útil ao enfrentamento
da disputa de classe. É importante que os professores tenham, em sua formação,
conhecimentos críticos que se aproximem dos problemas inerentes às relações
imbricadas com o campo trabalho e educação. Essas constatações vêm ao encontro
de confirmar a hipótese orientadora da pesquisa.
Neste momento vale recordar e confirmar a hipótese orientadora desta tese: a
possibilidade de a concepção de trabalho numa perspectiva crítica se efetivar no
contexto da educação técnica de nível médio integrada ao ensino médio nos IFs.
Entretanto, encontram-se obstáculos na concepção de mundo dos sujeitos
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(professores e gestores) que se reiteram sua formação acadêmica e profissional, e
suas práticas no cotidiano da instituição de ensino.
Entende-se que, dentro da concepção de mundo dos sujeitos encontra-se: a
realidade da formação dos sujeitos; a consciência ideológica e cultural, produto das
relações sociais amplas; as condições das instituições inseridas numa sociedade de
capitalismo dependente56; e o modelo dual de educação.
Além da formação e concepção de mundo dos docentes, outros motivos para
essa dificuldade em realizar a travessia do atual modelo para a educação politécnica
e para a formação integrada e integral passam pelos saberes e estruturas
compartimentadas/fragmentadas, falta de integração dos sujeitos do ensino com os
saberes necessários ao desenvolvimento da educação profissional técnica de nível
médio.
Sendo assim, por consequência, julga-se complexa a mudança do atual
modelo de educação desenvolvido nos IFs para a educação na perspectiva da
politecnia e da formação integral e integrada, em virtude das particularidades
exigidas para essa concepção de educação. Grande parte dos professores, sujeitos
críticos nesse processo, não possui os conhecimentos necessários para a travessia
possível, e para o enfrentamento de classe em torno da concepção de trabalho
dentro das ideias críticas que levem à busca da transformação, da emancipação, da
liberdade, do trabalho sociocoletivo.
A maioria dos gestores e professores é formada para desempenhar funções
gerenciais produtivistas empresariais, o que limita sua visão de mundo ao
atendimento das exigências em prol do capital; normalmente bacharéis que prestam
concurso público passam a ser professores e, com o passar do tempo, assumem
cargo de confiança dentro da instituição57. Além disso, reforça-se que os
documentos legais trazem em seu bojo o viés da educação básica dualista e
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Para melhor compreensão, ver FERNANDES, Florestan. Capitalismo dependente: e classes
sociais na América Latina. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975.
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Assumem cargos de gestão principalmente os docentes que, em virtude do número significativo de
campi dos Institutos Federais – expansão da Rede Federal –, são conduzidos ou eleitos para estes
cargos.
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fragmentada58, voltada para atender às demandas da classe hegemônica,
caracterizando assim uma tensão, uma disputa de classes.
Desse modo, entende-se que, dentro da realidade da formação dos sujeitos
que atuam nos IFs e em virtude da consciência ideológica e da cultura deles, do
produto das relações sociais amplas e dos condicionamentos das instituições numa
sociedade de capitalismo dependente, não há possibilidade de mudança de rumo no
qual se possa vislumbrar o ensino médio integrado na perspectiva da superação do
modelo dual para a educação politécnica; a não ser que ela esteja ancorada num
projeto de sociedade comprometido com as reformas estruturais com forte base
social, para dar, consequentemente, aos governantes o poder de alterar a legislação
e instaurar processo formativo amplo nas instituições.
Outro fator importante detectado pela pesquisa consiste no fato de que os
sujeitos estão envolvidos somente na educação canalizada para o desenvolvimento
de habilitações especializadas e a formação de mão de obra para atender às
demandas do mercado de trabalho. Mesmo porque, na política de educação
profissional em curso, se observa uma imposição desenhada pela classe dominante,
que traz como objetivo acelerar a entrada de jovens nesse mercado, pautando as
justificativas pela falta de mão de obra qualificada.
O agravante nessas constatações na realidade objetiva está na continuidade
das condições negativas para implantar a educação politécnica, como já afirmado
em 1989, quando o MEC organizou eventos para debater essa proposta. Lucília
Machado (1991, p. 9) relatou essas dificuldades: “obstáculo posto pelo capitalista do
sistema social brasileiro, demandas de suportes de caráter de infraestrutura e a
formação docente a esse tipo de educação”.
Reforçamos que, para transcender positivamente à alienação, tornam-se
fundamentais as tarefas educacionais, de forma que ocorra uma “revolução cultural
radical”, não só a modificação política das instituições de educação, mas ainda o
comportamento predominante em seu cotidiano, para que transcenda das relações
sociais de produção alienada sob o capitalismo para ações concebidas em torno de
estratégias educacionais socialistas, sem nenhuma forma de utopismo educacional
(MÉSZÁROS, 2006, p. 264).
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Para melhor debate, ver: CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise Nogueira. Ensino Médio e Educação
Profissional no Brasil: dualidade e fragmentação. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 5, n. 8, p.
27-41, jan./jun. 2011.

183

É importante destacar que não é nosso propósito levantar bandeira contra os
cursos técnicos de nível médio integrados ao ensino médio existentes em diversas
instituições espalhadas pelo Brasil, mas sim sugerir que essa modalidade de ensino
incorpore em seus projetos o fundamento de uma nova e integral concepção de
mundo.
Porém, a perspectiva que estava sendo construída mesmo com contradições
e dificuldades tem na contrarreforma do ensino médio a mesma base de obstáculo
observada na reforma da educação nos anos de 1990, à medida que elas buscam
desconstruir a concepção de ensino médio integrado na perspectiva da Escola
Unitária, da educação politécnica e da formação omnilateral do ser humano. E assim
se efetiva o regresso às reformas da ditatura empresarial militar e ao Decreto n.º
2.208/1997 da era do governo Fernando Henrique Cardoso.
Para tanto, o que se vislumbra na preparação para o trabalho se pauta na
formação humana omnilateral, cidadã, antes de qualquer outra qualificação, de
forma a assegurar aos futuros profissionais a capacidade de se manterem em
contínuo desenvolvimento.
Portanto, a concepção de educação profissional e tecnológica deve apoiar-se
em atividades de ensino, pesquisa e extensão nos IFs, com base na integração
entre ciência, trabalho e cultura como categorias indissociáveis para vida humana, e
assim contribuir para a construção da autonomia intelectual. Para ser mais
específico e com poucas palavras, a educação que se defende traz em seu bojo a
integração como mediação entre a educação politécnica e a formação omnilateral do
ser humano, fundamentada nos ideais de Marx e Gramsci.
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APÊNDICE A – Termo de Consentimentos Livre e Esclarecido para realização dos
Grupos Focais com professores dos Institutos Federais nos campi Florianópolis,
Campos dos Goytacazes, Natal, Belém e Goiás.

Eu, _________________________________________________________, RG n.º
___________________, abaixo assinado, declaro que, de livre e espontânea
vontade, aceito participar da pesquisa, realizada por Ricardo Paiva, professor do
IFES campus Vitória, orientando do professor doutor Gaudêncio Frigotto da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Autorizo o uso dos dados
coletados, parcial ou integralmente, sem restrições de prazos e citações para
relatório de trabalho final de doutoramento (tese), publicação de artigos,
apresentação em seminários, etc. Fui informado(a) do objetivo da pesquisa:
"analisar a concepção do termo trabalho numa abordagem crítica no contexto da
educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio nos
Institutos Federais". A dinâmica do grupo focal será gravada e transcrita pelo
pesquisador retirando quaisquer informações que possam levar à identificação dos
participantes. Terá a duração de uma hora e meia e poderá ser interrompida a
qualquer momento. Ciente de que são mínimos os desconfortos e riscos decorrentes
da participação na pesquisa, mas, em virtude das características da técnica grupo
focal, pode haver discordância de ideias durante a dinâmica. O debate deverá
ocorrer no campo das ideias, e não campo pessoal. Caso aconteça qualquer
situação desagradável, caberá ao pesquisador remediar e fechar os trabalhos sem
nenhum tipo de constrangimento entre os participantes. Os benefícios esperados da
sua participação serão a oportunidade de expressar o seu entendimento do termo
“trabalho” para seus colegas dentro do acordo previamente definido e a aquisição de
novos conhecimentos.
Quaisquer dúvidas em relação à pesquisa podem ser esclarecidas pelo pesquisador
Ricardo Paiva (doutorando) pelo telefone (27) 3207-5803.
Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Espírito Santo
Endereço: Avenida Rio Branco, n.º 50 – Bairro: Santa Lúcia Município: VITORIA UF: ES
CEP: 29.056-255 Telefone: (27)3357-7518 - Fax:
(27)3331-2203
________________________________,
____
de _______________ de 2016
Email: etica.pesquisa@ifes.edu.br

Assinatura do(a) entrevistado(a) _________________________________________
Assinatura do pesquisador _________________________________________
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APÊNDICE B – Caracterização dos participantes

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Data: ___/___/___
Instituto: ___________________ Campus: _________________________________
Tempo de trabalho como professor na Instituição Federal: _____________________
Coordenadoria em que está lotado: _______________________________________
Sexo: 1- Masculino

2- Feminino

Em qual(is) curso(s) leciona atualmente:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Disciplina(s) que leciona:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Formação acadêmica (graduação):
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Formação acadêmica (pós-graduação de maior titulação):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE C – Roteiro semiestruturado para dinâmica dos grupos focais

ROTEIRO GRUPO FOCAL – PROFESSORES

1) Qual é o seu entendimento conceitual sobre o trabalho?
2) Orienta os alunos em relação ao mundo do trabalho? Se sim, de que forma? A
partir do seu conhecimento e experiência ou com algum apoio teórico? Utiliza
algum(ns) autor(es)? Qual(is)?
3) Qual a possibilidade de debater com seus alunos a concepção de trabalho com
fundamento em ideias transformadoras, emancipadoras e sociocoletivas?
4) Há possibilidade de realizar mudança no(s) curso(s) técnico(s) integrado(s) em
sua instituição na direção de uma formação que dê aos alunos os conhecimentos
científicos implicados no sistema produtivo e nas relações sociais? Se sim, quais
ações são necessárias?
4.1) Em que medida essas mudanças podem convergir para a concepção de
educação politécnica?
5) Há possibilidade de efetuar mudança no(s) curso(s) técnico(s) integrado(s) em
sua instituição de modo a pautar a formação dos alunos em uma formação plena,
integral e integrada do ser humano? Se sim, quais ações são necessárias?
6) Quais os problemas, de acordo com a visão de vocês, que dificultam uma
formação nesse sentido, ou seja, formação integral e integrada dos alunos?
7) Espaço para livre manifestação.
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APÊNDICE D – Roteiro semiestruturado para entrevista com o diretor de Ensino

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTA

1)

Qual é o seu entendimento conceitual sobre o trabalho?

2)

Existem ações específicas para orientar os alunos em relação ao mundo do

trabalho? Se sim, de que forma?
3)

Considerando

o

contexto

geral

da

sua

instituição,

o(s)

projeto(s)

pedagógico(s) do(s) curso(s) técnico(s) integrado(s), qual é a possibilidade de
debater com os alunos a concepção de trabalho com fundamento em ideias
transformadoras, emancipadoras e sociocoletivas?
4)

Há possibilidade de desenvolver, no(s) curso(s) técnico(s) integrado(s) em

sua instituição, uma formação no sentido de superar a formação do trabalhador
cunhada pela divisão social do trabalho, entre os que executam trabalho manual e
os que excutam trabalho intelectual, entre os formados para executar e os formados
para pensar, gerenciar, entre instrução profissional e instrução geral? Se sim, quais
ações são desenvolvidas?
5)

Há possibilidade de desenvolver, no(s) curso(s) técnico(s) integrado(s) em

sua instituição, uma formação plena dos alunos pautada na concepção omnilateral
do ser humano que contemple as dimensões da instrução tecnológica, teórica e
prática, de modo a possibilitar o desenvolvimento de todas as potencialidades –
intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetiva, psicomotora – e a satisfazer
suas necessidades materiais e espirituais para assim viver socialmente? Se sim,
quais ações são desenvolvidas?
6)

Quais os maiores problemas, de acordo com o que você assinalou

anteriormente, que enfrenta a instituição para a formação integral e integrada dos
alunos?
7)

Espaço para livre manifestação.
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APÊNDICE E – Roteiro para análise documental de Projeto Pedagógico Institucional

ROTEIRO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL

Identificação do documento
Instituição:
Tipo de documento:
Data de aprovação:
Local e data:
Missão institucional:

1)

Identificar conteúdos que expressem o entendimento conceitual sobre a

categoria trabalho.
2)

Identificar ações pedagógicas que levam à atividade de debate com os alunos

sobre a concepção de trabalho com fundamento em ideias transformadoras,
emancipadoras e sociocoletivas.
3)

Identificar conteúdos e ações pedagógicas que levem os cursos técnicos na

direção de uma formação que dê aos alunos os conhecimentos científicos
implicados no sistema produtivo e nas relações sociais. Em que medida essas
mudanças podem convergir com a concepção de educação politécnica?
4)

Identificar conteúdos e ações pedagógicas que determinem aos cursos

técnicos garantir uma formação plena, integral e integrada do ser humano?
5)

Outras observações relevantes.
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ANEXO A – Missões Institucionais de alguns Institutos Federais

IFAP - Oferecer de forma gratuita ensino, pesquisa e extensão no âmbito da
educação profissional, superior e pós-graduação preparando pessoas para o
trabalho e para o exercício da cidadania.
IFPI - Promover uma educação de excelência, direcionada às demandas sociais,
destacando-se como instituição de referência nacional na formação de cidadãos
críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística e comprometidos
com intervenções transformadoras na sociedade e com o desenvolvimento
sustentável.
IFAL - Oferecer educação inclusiva com excelência, articulando ensino, pesquisa e
extensão, para formar cidadãos para o mundo do trabalho e contribuir para o
desenvolvimento socioeconômico de Alagoas e do Brasil.
IFBA - Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino,
pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o
desenvolvimento sustentável do país.
IFCE - Produzir, disseminar e aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos na
busca de participar integralmente da formação do cidadão, tornando-a mais
completa, visando à sua total inserção social, política, cultural e ética.
IFRN - Ofertar educação profissional e tecnológica – de qualidade referenciada
socialmente e de arquitetura político-pedagógica capaz de articular ciência, cultura,
trabalho e tecnologia – comprometida com a formação humana integral, com o
exercício da cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento,
visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da
justiça sociais. Olhe as mãos do Dante aqui
IFPB - Preparar profissionais cidadãos com sólida formação humanística e
tecnológica para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma
sociedade sustentável, justa e solidária, integrando o ensino, a pesquisa e a
extensão.
IF Sertão-PE - Ofertar a educação científica e tecnológica em todos os níveis e
modalidades do ensino, com base nos princípios produtivos e investigativos,
buscando tornar-se um Centro de Excelência, pela indissociabilidade do ensino,
pesquisa e extensão, disponibilizando cidadãos qualificados e críticos para o
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ingresso

e

permanência

nos

diversos

setores

da

economia,

dando

sustentabilidade aos arranjos produtivos, sociais e culturais regionais, com a
inclusão social e a preservação ambiental.
IFSC - Desenvolver e difundir conhecimento científico e tecnológico, formando
indivíduos capacitados para o exercício da cidadania e da profissão e tem como
visão de futuro consolidar-se como centro de excelência na educação profissional e
tecnológica no Estado de Santa Catarina.
IFES - Promover educação profissional pública de excelência, integrando ensino,
pesquisa e extensão, para a construção de uma sociedade democrática, justa e
sustentável.
IFMG - Educar e qualificar pessoas para serem cidadãos(ãs) críticos(as),
criativos(as), responsáveis e capazes de atuar na transformação da sociedade.
IFMT - Proporcionar a formação científica, tecnológica e humanística nos vários
níveis e modalidades de ensino, pesquisa e extensão, de forma plural, inclusiva e
democrática, pautada no desenvolvimento socioeconômico local, regional e
nacional, preparando o educando para o exercício da profissão e da cidadania
com responsabilidade ambiental.
IFMS - Promover a educação de excelência por meio do ensino, pesquisa e
extensão nas diversas áreas do conhecimento técnico e tecnológico, formando
profissional humanista e inovador, com vistas a induzir o desenvolvimento
econômico e social local, regional e nacional.

