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RESUMO 

 

 

O objetivo central deste trabalho consiste em investigar o significado do discurso da 

empregabilidade na educação brasileira. Para isso utilizamos como método, o materialismo 

histórico e dialético segundo as proposições de Karl Marx e Friedrich Engels. Entendemos 

que as políticas educacionais que orientam a educação brasileira são determinadas pelas 

mudanças ocorridas nas relações sociais concretas e contraditórias que caracterizam o 

capitalismo e, de forma específica, o mundo do trabalho, o qual apresenta diferentes 

demandas em cada processo de acumulação do capital. Este trabalho está estruturado em 4 

seções: na primeira apresenta-se a introdução do trabalho; na segunda discute-se a relação 

trabalho e educação, destacando duas dimensões desta relação: do ponto de vista ontológico 

do trabalho e do ponto de vista empresarial; na terceira, busca-se identificar qual é a relação 

entre “formação de qualidade” e empregabilidade no capitalismo contemporâneo; e na quarta 

revela-se o que está por detrás do discurso ideológico da empregabilidade. Concluímos que o 

discurso da empregabilidade não passa de uma falácia, mesmo para aqueles com elevada 

qualificação, tal como nos revela Frigotto (2007, p. 525) “a mensagem clara é que não há 

mais lugar para todos, mas apenas para aqueles que se adequarem ao conjunto de 

competências técnicas, científicas, culturais e afetivas que o mercado reconhece como 

desejáveis do ‘novo’ cidadão produtivo. Somente este tem escrito no rosto a condição de 

empregável. Condição esta, de acordo com a ideologia da empregabilidade, não mais 

estabelecida no horizonte de longo prazo, mas somente até que as partes assim o desejarem”. 

 

Palavras-chave: Trabalho. Educação. ‘Qualidade’. Empregabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

El objetivo central de este trabajo consiste en investigar el significado del discurso de la 

empleabilidad en la educación brasileña. Para eso utilizamos como método, el materialismo 

histórico y dialéctico según las proposiciones de Karl Marx y Friedrich Engels. Entendemos 

que las políticas educativas que orientan la educación brasileña son determinadas por los 

cambios ocurridos en las relaciones sociales concretas y contradictorias que caracterizan el 

capitalismo y, de forma específica, el mundo del trabajo, el cual presenta diferentes demandas 

en cada proceso de acumulación del capital. Este trabajo está estructurado en 4 secciones: en 

la primera se presenta la introducción del trabajo; en la segunda se discute la relación trabajo 

y educación, destacando dos dimensiones de esta relación: Desde el punto de vista ontológico 

del trabajo y desde el punto de vista empresarial; en la tercera, se busca identificar cuál es la 

relación entre “formación de calidad” y empleabilidad en el capitalismo contemporáneo; y en 

la cuarta se revela lo que está detrás del discurso ideológico de la empleabilidad. Concluimos 

que el discurso de la empleabilidad no es más que una falacia, incluso para aquellos con 

elevada cualificación, tal como nos revela Frigotto (2007, p. 525) “el mensaje claro es que no 

hay más lugar para todos, sino sólo para aquellos que se adecuen al conjunto de competencias 

técnicas, científicas, culturales y afectivas que el mercado reconoce como deseables del 

‘nuevo’ ciudadano productivo. Sólo éste ha escrito en el rostro la condición de empleable. 

Esta condición, de acuerdo con la ideología de la empleabilidad, no más establecida en el 

horizonte de largo plazo, sino sólo hasta que las partes así lo deseen”. 

 

Palabras clave: Trabajo. Educación. ‘Calidad’. Empleabilidad.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo central decifrar o significado do discurso da 

empregabilidade na educação brasileira. De modo específico busca-se fazer a discussão da 

relação trabalho e educação enquanto linha de pesquisa, para a compreensão da realidade 

concreta dos fenômenos sociais, realidade na qual são produzidas essas categorias. 

Entendemos que as políticas educacionais que orientam a educação brasileira são 

determinadas pelas mudanças ocorridas no mundo do trabalho, o qual apresenta diferentes 

demandas em cada processo de acumulação do capital, essa reflexão nos leva ao seguinte 

questionamento: Qual a relação entre “formação de qualidade” e empregabilidade no 

capitalismo contemporâneo? Para compreensão de tal relação, partiremos do pressuposto que 

o termo qualidade na educação está situado na lógica empresarial que diz respeito à 

adequação do produto as exigências do mercado. Visto que o capitalismo na 

contemporaneidade retoma a Teoria do Capital Humano com nova roupagem, utilizando o 

termo empregabilidade no discurso ilusório da conquista do emprego pela formação, nessa 

lógica empresarial a educação é vista como investimento e recurso para o desemprego. 

Para dialogar sobre este tema, alguns autores tais como: Acácia Kuenzer (2002), 

Demerval Saviani (1994; 2013), Carlos Rodrigues Brandão (1991), Mariano Fernández 

Enguita (1999), Pablo Gentili (1999), Gaudêncio Frigotto (2001), José Carlos Libâneo (2016), 

entre outros, contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho. 

Como referencial teórico-metodológico, utilizaremos o materialismo histórico e 

dialético segundo as proposições de Karl Marx e Friedrich Engels. Tendo como objeto de 

investigação o significado do discurso da empregabilidade na educação, tomamos como ponto 

de partida a categoria trabalho para analisar a relação entre trabalho e educação e decifrar a 

ideologia presente no discurso da empregabilidade.  

 

 

2 BREVE ABORDAGEM DAS CATEGORIAS TRABALHO E EDUCAÇÃO 

 

 

[…] a única alternativa que se coloca como válida para superar um tratamento apenas 

ideológico das questões é compreendê-las em sua situação histórica concreta. 

Acácia Kuenzer 
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Esta seção tem como objetivo fazer a discussão da relação trabalho e educação 

enquanto linha de pesquisa, para a compreensão da realidade concreta dos fenômenos sociais, 

realidade na qual são produzidas essas categorias. Entendemos que o ser humano é síntese de 

relações sociais, pois, ao se apropriar das produções humanas produzidas historicamente pela 

humanidade, os homens tornam-se sujeito de sua existência. Contudo, entende-se que para 

desvendar as contradições inerentes na sociedade capitalista é preciso tomar a categoria 

trabalho como categoria central de análise explicativa da realidade concreta da vida social. 

Analisaremos duas dimensões implicadas na relação trabalho e educação: do ponto de 

vista ontológico do trabalho o qual entende o trabalho como princípio educativo, elemento 

fundante do ser humano; e do ponto de vista empresarial, que pressupõe a correlação direta 

entre educação e emprego, a formação de uma força de trabalho adequada para as exigências 

do mercado. 

 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE A CATEGORIA TRABALHO 

 

 

O que é o trabalho? Ao analisar a categoria trabalho à luz da perspectiva ontológica, 

compreende-se a categoria trabalho como um elemento definidor do modo humano de 

existência, criador, portanto, da vida humana. Ciavatta e Frigotto (1993, p. 544) nos mostram 

o entendimento do pensamento marxista a respeito da dimensão ontológica do trabalho: 

 

[...] é pelo trabalho que o sujeito humano se compõe e se afirma como sujeito 

humano, contrapõe-se e se afirma como sujeito, num movimento realizado para 

dominar a realidade objetiva: modifica o mundo e modifica, a si mesmo, produz 

objetos e, paralelamente, altera sua própria maneira de estar na realidade objetiva e 

percebê-la.  

 

Nessa mesma perspectiva, Saviani (1994, p. 152) define o trabalho como “o ato de 

agir sobre a natureza, adaptando-a às necessidades humanas”. Ou seja, esta ação ocorre 

quando o homem intencionalmente adapta a natureza a si, produzindo sua própria existência 

através do trabalho.  

A categoria trabalho ao longo da história da humanidade tem passado por algumas 

mudanças no plano das relações sociais. Segundo Saviani no modo de produção comunal ou 

comunismo primitivo não havia classes, os homens produziam sua própria existência em 

comum. Na medida em que os homens se fixam na terra, surge a propriedade privada. “A 
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apropriação privada da terra divide os homens em classes” (SAVIANI, 1994, p. 152). A 

divisão de classes atribui à classe dos proprietários a condição de poder sobreviver sem 

trabalhar, porém, a classe dos não proprietários produzia sua própria existência e de seus 

senhores. No modo de produção feudal o meio dominante de produção era a terra e a forma 

econômica dominante era a agricultura. No entanto, o desenvolvimento das atividades 

artesanais crescendo na cidade, possibilitou o surgimento de uma atividade mercantil, 

organizada na forma de feiras de trocas de grandes mercados de trocas. Desta maneira – além 

das inúmeras relações complexas (políticas, econômicas, ideológicas) que caracterizaram a 

origem e desenvolvimento do capitalismo, as quais não serão objeto do presente estudo –, 

houve mudanças no eixo do processo produtivo do campo para a cidade, da agricultura para a 

indústria, constituindo assim, um novo modo de produção: o capitalista. De acordo com 

Saviani (1994, p. 155) “na sociedade capitalista, as relações deixam de ser naturais para serem 

dominantemente sociais”. Isto é, a sociedade deixa de se organizar segundo o direito natural 

(por exemplo, a nobreza passava de pai para filho), e passa a se organizar segundo um direito 

formal, através de um contrato de trabalho, ou seja, passa supostamente a prevalecer às 

relações humanas fundamentadas pelo ‘contrato social’. 

Sell (2010, p. 58) sintetiza a crítica de Marx ao capitalismo em duas teses principais: 

 

Tese da exploração: o capitalismo é um sistema econômico no qual a riqueza é 

produzida pela exploração de uma classe social sobre outra. O conceito central que 

anuncia a tese da exploração é a categoria ‘Mais-Valia’. 

Tese da alienação: o capitalismo é um sistema econômico no qual o conjunto dos 

indivíduos e da sociedade passa a ser determinado pelo poder impessoal do dinheiro 

(capital) e da própria esfera econômica que foge do controle social. O conceito 

central que anuncia a tese da alienação é a categoria ‘Fetichismo da Mercadoria’. 

 

Em síntese, o sistema capitalista tem determinado o modo de vida dos indivíduos, um 

sistema baseado na exploração e alienação da classe trabalhadora, cuja lógica está fundada no 

individualismo e na competitividade, visando apenas o lucro, aumentando ainda mais a 

desigualdade social no país. 

 

 

2.1.1 Processo de reestruturação produtiva do capitalismo: organização e controle do trabalho 
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Com advento dos avanços tecnológicos e a inserção das novas maquinarias, nasceu no espaço 

fabril uma nova forma de organização do trabalho denominada fordismo. Método criado por 

Henry Ford
1
 em 1913 para ser aplicado em sua fábrica de automóveis.  

 

O fordismo trata de fixar o trabalhador num determinado posto de trabalho com 

ferramentas especializadas para a execução dos diferentes tipos de trabalho e 

transportar, através da esteira, o objeto de trabalho em suas diferentes etapas de 

acabamento, até sua conformação como mercadoria (SOUZA
2
, 2002, p. 75 apud 

MARCELINO, 2004, p. 50). 

 

Contudo, diante da lentidão para produzir cada automóvel, Ford aplicou o método 

taylorista
3
 em sua produção para diminuir os gastos com o tempo, passando a controlar e 

intensificar o trabalho dos operários através do parcelamento das tarefas, isto é, cada operário 

fazia um mínimo de movimentos ao longo da jornada de trabalho. Desse modo, foi produzido 

o primeiro veículo, o modelo “T”, ou seja, produzido por meio da racionalização das tarefas, 

de modo a diminuir os gastos com o tempo, para conseguir o barateamento do carro. 

No entanto, a crise estrutural do capitalismo atingiu a produção fordista/taylorista, 

cujo modo de produção apresentava suas limitações, isto é, diante da produção em larga 

escala que ultrapassava a capacidade total de consumo, surgiu a crise de superprodução. 

Vejamos alguns sinais da crise capitalista ocorrida a partir dos anos 1970: 

 

Queda da taxa de lucro devido ao aumento do preço da força de trabalho e às lutas 

operárias de fins da década de 1960; esgotamento do padrão de acumulação 

taylorista/fordista de produção, dado pela incapacidade de responder à retração do 

consumo – resultado, inclusive, do desemprego estrutural que se iniciava; hipertrofia 

da esfera financeira, cujo principal instrumento é a especulação com autonomia 

acentuada frente ao capital produtivo; maior concentração de capitais com suas 

fusões de empresas monopolistas e oligopolistas; crise do Estado de bem-estar social 

com consequente crise fiscal do Estado, obrigando a redução dos gastos públicos, 

inclusive com políticas de desestatização; desregulamentação e flexibilização do 

processo produtivo, dos mercados e da força de trabalho. Esse período, marcado 

pelo fim do ciclo expansionista do pós-guerra, é caracterizado por um forte ataque 

do Estado e do capital contra a classe trabalhadora e suas conquistas da fase fordista 

(ANTUNES
4
, 1999, p. 29-30 apud MARCELINO, 2004, p. 65). 

                                                 
1
 Henry Ford (1863-1947) fundador da Ford Motor Company. Foi o primeiro empresário a implantar a linha de 

montagem em série na fabricação de automóveis.  

 
2
 SOUZA, José dos Santos. (2002) Trabalho, Educação e sindicalismo no Brasil – anos 90. Campinas: Autores 

Associados, 223p. 

 
3
 O termo taylorismo pode ser definido como a soma total daquelas relações de produção internas ao processo de 

trabalho que tendem a acelerar a conclusão do ciclo mecânico dos movimentos no trabalho e preencher as 

brechas no processo de trabalho (MARCELINO, 2004, p. 50). 

 
4
 ANTUNES, Ricardo. (1999) Os Sentidos do Trabalho. Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São 

Paulo: Boitempo, 259p. 
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Diante da crise geral, houve o surgimento de uma nova base técnica, dinâmica e com 

acumulação flexível: o Toyotismo
5
. De acordo com Marcelino (2004, p. 83-84) eliminar 

desperdícios, estoque zero e evitar os defeitos são princípios que norteiam a concepção dos 

dispositivos organizacionais da proposta toyotista: a produção just-in-time (tempo justo), que 

controlava a produção na medida e no tempo certo; e a auto ativação da produção, que 

consistia em dotar a maquinaria com autonomia para que elas pudessem parar quando 

houvesse algum problema na produção. Esses são dois pontos fundamentais do modo de 

produção toyotista.  

A introdução do método kanban
6
 na fábrica, “serviu para designar uma plaqueta ligada 

ao produto que indica ao operário a necessidade da peça ser recolocada na área de montagem” 

(MARCELINO, 2004, p. 86). Portanto, este elemento permitia que a produção fosse 

executada em just-in-time. 

Outro instrumento que também foi inserido na fábrica foi o andon. Uma espécie de 

semáforo, ele servia para indicar o andamento da produção. O sinal verde demonstrava que 

não havia problemas visíveis na produção, o sinal laranja indicava que havia necessidade de 

ajuda, e o vermelho significava que era preciso parar para fazer ajustes. No entanto, esse 

instrumento intensificava ainda mais a exploração do trabalho. Vejamos: 

 

Se a luz está verde é sinal de que existem problemas latentes, que não aparecem. É 

preciso então acelerar o fluxo. Assim, a cadeia estará no limite da ruptura. Os 

problemas aparecerão. […] É preciso que os sinais oscilem permanentemente entre o 

verde e o laranja, o que significa uma elevada constante do ritmo da produção 

(GOUNET
7
, 1999, p. 29-30 apud MARCELINO, 2004, p. 90-91). 

 

Desse modo, através do elemento kanban e andon intensificava o uso da força de 

trabalho na fábrica toyotista. 

Contudo, no sistema de produção toyotista o operário precisa se adequar a nova 

necessidade de operar ao mesmo tempo várias máquinas diferentes. Para isso, o espaço fabril 

era organizado “em forma de U para que o trabalho possa ser realizado em diversas etapas do 

processo sem maiores movimentações dentro da fábrica” (MARCELINO, 2004, p. 88). Essa 

                                                                                                                                                         
 
5
 O ‘toyotismo’ teve seu nascimento associado à grave crise econômica que vivia o Japão no período imediato ao 

pós-II Guerra Mundial (MARCELINO, 2004, p. 79). 

 
6
 Kanban - significa cartaz em japonês 

 
7
 GOUNET, Thomas. (1999) Fordismo e Toyotismo: na civilização do automóvel. São Paulo: Boitempo, 117 p. 
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nova disposição física da fábrica é pensada para supostamente favorecer o trabalho em 

grupo
8
. 

Diante da competitividade do mercado nasceu os Círculos de Controle de Qualidade 

(CCQs), que tinham como objetivo principal a redução de custos, por meio da exploração do 

saber do operário. “Através dos CCQs, impõe-se aos trabalhadores o envolvimento nos 

objetivos de produção anual da empresa e o aperfeiçoamento no processo de trabalho que 

conduzam a melhorias na qualidade do produto e ao crescimento da produção” (LIMA
9
, 1996, 

p. 50 apud MARCELINO, 2004, p. 94).  

Coriat
10

 destaca o ponto diferenciador do toyotismo em relação ao modo de produção 

fordista/taylorista:  

[…] em lugar de proceder através da destruição dos saberes operários complexos e 

da decomposição em gestos elementares, a via japonesa vai avançar pela 

desespecialização dos profissionais para transformá-los não em operários parcelares, 

mas em plurioperadores, em profissionais polivalentes, em trabalhadores 

multifuncionais (CORIAT, 1994, p. 53 apud MARCELINO, 2004, p. 86).  

 

Antunes e Alves também apontam outro elemento diferenciador nessa reorganização 

produtiva: 

No taylorismo e no fordismo, a ‘integralização’ da subsunção
11

 da subjetividade 

operária à lógica do capital, a ‘racionalização total’, ainda era meramente formal. 

[…] O fordismo ainda era, de certo modo, uma ‘racionalização inconclusa’, pois, 

apesar de instaurar uma sociedade ‘racionalizada’, não conseguiu incorporar à 

racionalidade capitalista na produção as variáveis psicológicas do comportamento 

operário, que o toyotismo procura desenvolver por meio dos mecanismos de 

comprometimento operários, que aprimoram o controle do capital na dimensão 

subjetiva (2004, p. 344-345). 

 

Portanto, é no toyotismo que o capital captura a subjetividade operária, por meio da 

participação nos CCQs o operário passa a pensar e agir para o capital. Sobretudo no toyotismo 

partes das operações intelectuais são transferidas para as máquinas, tornando-as mais 

inteligentes, porém, é o trabalhador o elemento que controla a maquinaria, de tal modo que as 

                                                 
8
 De acordo com Marcelino (2004, p. 90) esse mecanismo é pouco ou nada eficiente para que os trabalhadores 

estabeleçam laços de solidariedade entre si e como classe, mas obriga a que todos sejam responsáveis por 

socorrer um trabalhador que está em dificuldades. Isso para que o sucesso da produção, seu salário, suas 

gratificações e até mesmo seu emprego não corra perigo. 

  
9
 LIMA, Eurenice. (1996) “Construção da Obediência: processo de trabalho e toyotismo no Japão”. Campinas. 

Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Universidade Estadual de Campinas, 181 p. 

 
10

 CORIAT, Benjamim. (1994) Pensar pelo Avesso: o modelo japonês de trabalho e organização. Rio de 

Janeiro: UFRJ – Revan, 209 p. 

 
11

 “Subsunção expressa que a força de trabalho vem a ser, ela mesma, incluída e como que transformada em 

capital: o trabalho constitui o capital” (ANTUNES E ALVES, 2004, p. 343-344). 
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máquinas inteligentes passam a ser como extensão dos braços e do cérebro do trabalhador, o 

que resulta na intensificação da subjetividade operária. 

 

Como a máquina não pode suprimir o trabalho humano, ela necessita de uma maior 

interação entre a subjetividade que trabalha e o novo maquinário inteligente. Surge, 

portanto, o envolvimento interativo que aumenta ainda mais o estranhamento do 

trabalho, ampliando as formas modernas de fetichismo, distanciando ainda mais a 

subjetividade do exercício de uma cotidianidade autêntica e autodeterminada 

(ANTUNES E ALVES, 2004, p. 347). 

 

Antunes e Alves ainda apontam uma das consequências da reestruturação produtiva do 

capital em relação à classe trabalhadora, para eles, vem ocorrendo uma redução do 

proletariado industrial. “O mundo do trabalho atual tem recusado os trabalhadores herdeiros 

da ‘cultura fordista’, fortemente especializados, que são substituídos pelo trabalhador 

‘polivalente e multifuncional’ da era toyotista” (ANTUNES E ALVES, 2004, p. 339). 

Como alternativa para diminuir o desemprego estrutural: 

 

[…] vem se desenvolvendo no mundo do trabalho uma crescente expansão do 

trabalho no chamado ‘Terceiro Setor’. […] A expansão desse segmento é um 

desdobramento direto da retração do mercado de trabalho industrial e de serviços, 

num quadro de desemprego estrutural. Esta forma de atividade social, movida 

predominantemente por valores não-mercantis, tem tido certa expansão, por meio de 

trabalhos realizados no interior das ONGs e de outros organismos ou associações 

similares (ANTUNES E ALVES, 2004, p. 339-340). 

 

De acordo com Antunes e Alves (2004, p. 340) o “Terceiro Setor” exerce um papel 

funcional ao mercado, uma vez que incorpora parcelas de trabalhadores desempregados pelo 

capital. Ele atua como mecanismo minimizador do desemprego estrutural. Porém, essas 

atividades são funcionais ao sistema, e mostra-se completamente incapaz de alterar o sistema 

de capital, que é mantido através da exploração da força de trabalho da classe trabalhadora. 

Conclui-se que as inovações do toyotismo resultaram em síntese, na polivalência do 

trabalhador, sobretudo, do ponto de vista da classe trabalhadora a reorganização do processo 

produtivo intensificou o uso da força de trabalho. Dessa forma, para atender as novas 

demandas do mercado, esse novo trabalhador precisa se desenvolver em diversas dimensões - 

“qualidade total”- esse desenvolvimento implica não apenas em conhecimentos para executar 

o trabalho manual, mas também o trabalho intelectual. No entanto, essa qualificação 

específica é mínima, ou seja, apenas o suficiente para manusear as máquinas, o que contribui 

para o reducionismo educacional. 
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2.1.1.1 Um elemento fundamental do modo de produção capitalista: o trabalhador 

 

 

No mundo capitalista as relações entre os indivíduos são determinadas pela compra e 

venda da força-de-trabalho no mercado, sendo assim, ao vender sua força de trabalho o 

trabalhador é transformado em mercadoria. Os trabalhadores como “homens-mercadorias” 

aparecem no mercado como valor de uso (utilidade-força de trabalho) e como valor de troca 

(preço-salário).  

 

Ora, as análises de Marx revelam que o valor de uso é inteiramente determinado 

pelas condições do mercado, de sorte que o valor de troca comanda o valor de uso. 

Ora, o valor de troca não é determinado pelo preço como parece à primeira vista. 

Isto é, o valor da mercadoria não surge no momento em que ela começa a circular no 

mercado e a ser consumida. Seu valor é produzido num outro lugar: ele é 

determinado pela quantidade de tempo de trabalho necessário para produzi-la 

(CHAUÍ, 1981, p. 19-20). 

 

Chauí nos mostra que o preço da mercadoria no mercado é uma aparência, pois a 

determinação do valor dessa mercadoria depende do tempo de trabalho de sua produção e esse 

tempo envolve os dos demais trabalhos que tornaram possível a fabricação dessa mercadoria. 

 No entanto, o discurso ideológico, oculta o fato de que a mercadoria é um produto do 

trabalho, logo, exprime relações sociais determinadas, isto é, esconde o fato de que há 

exploração econômica por meio da extração da mais-valia (tempo de trabalho não pago).   

Segundo Chauí a ideologia nasce para servir aos interesses de uma classe dominante, e 

é produzida pelas relações sociais, logo, se constitui em um dos instrumentos da dominação 

de classe e uma das formas da luta de classes. Portanto, é função da ideologia dissimular e 

ocultar a existência das divisões sociais
12

 como divisões de classes, escondendo, assim, sua 

própria origem. 

 

[…] os homens produzem ideias ou representações pelas quais procuram explicar e 

compreender sua própria vida individual, social, suas relações com a natureza e com 

o sobrenatural. Essas ideias ou representações, no entanto, tenderão a esconder dos 

homens o modo real como suas relações sociais foram produzidas e a origem das 

formas sociais de exploração econômica e de dominação política. Esse ocultamento 

da realidade social chama-se ideologia. Por seu intermédio, os homens legitimam as 

condições sociais de exploração e de dominação, fazendo com que pareçam 

verdadeiras e justas (CHAUÍ, 1981, p. 8-9). 

 

                                                 
12

A divisão social, que separa proprietários e destituídos, exploradores e explorados, que separa intelectuais e 

trabalhadores, sociedade civil e Estado, interesse privado e interesse geral (CHAUÍ, 1981, p. 28). 
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Na prática o que ocorre é a universalização das ideias da classe dominante, visando 

impedir que a dominação e a exploração sejam percebidas em sua realidade concreta. Além da 

ideologia, a classe dominante utiliza outro instrumento de dominação: o Estado. Este aparece 

na sociedade como representante dos interesses comum de todos. Mas, na realidade o Estado 

é a preservação dos interesses da classe dominante. O Estado controla as relações sociais 

através do estabelecimento de leis, que são criadas para favorecer o domínio de classe, ou 

seja, “através do Estado, a classe dominante monta um aparelho de coerção e de repressão 

social que lhe permite exercer o poder sobre toda a sociedade, fazendo-a submeter-se às 

regras políticas” (CHAUÍ, 1981, p. 35). 

 

 

2.2 CONCEPÇÕES E PERSPECTIVAS SOBRE A CATEGORIA EDUCAÇÃO  

 

 

Este ponto do presente estudo tem por objetivo analisar a categoria educação como um 

elemento necessário para a formação humana. Entendemos que existem concepções distintas 

e até mesmo contraditórias de educação, sobretudo, pelo fato de vivermos numa sociedade 

capitalista que divide a sociedade em classes. Com os teóricos Dermeval Saviani (2013) e 

Carlos Rodrigues Brandão (1991) vamos apresentar o que é educação e a quem ela serve, 

buscando apontar quais são os pontos de divergência e de aproximação entre tais perspectivas, 

entendendo que, apesar de ambas ocuparem o mesmo campo progressista, ainda assim há 

diferenças significativas entre as mesmas. 

Segundo Saviani a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, pois diferente 

dos outros animais, que se adaptam à natureza para garantir sua existência, o homem adapta a 

natureza a si, agindo intencionalmente sobre o objeto para alcançar determinados fins. E esse 

processo é feito pelo trabalho
13

. Sendo assim, para Saviani a natureza da educação situa-se na 

categoria de trabalho não material
14

, cujo produto não se separa do ato de produção
15

. E a sua 

especificidade é referida aos conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, hábitos, 

símbolos sob o aspecto de elementos necessários à formação da humanidade em cada 

                                                 
13

 A categoria trabalho já foi explicitada no tópico 2.1 deste trabalho. 

 
14

 Trabalho não material: “Trata-se aqui da produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, 

habilidades. Numa palavra, trata-se da produção do saber, seja do saber sobre a natureza, seja do saber sobre a 

cultura, isto é, o conjunto da produção humana” (SAVIANI, 2013, p. 12). 

 
15

 Por exemplo, a aula é, pois, produzida (pelo professor) e consumida (pelos alunos) ao mesmo tempo. 
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indivíduo singular, na forma de uma segunda natureza, que se produz, deliberada e 

intencionalmente, através de relações pedagógicas historicamente determinadas que se travam 

entre os homens. Dessa maneira, o objeto da educação diz respeito a dois aspectos: o primeiro 

se refere à identificação dos elementos naturais e culturais necessários à constituição da 

humanidade em cada ser humano. E o segundo aspecto diz respeito à descoberta das formas 

mais adequadas para atingir o objetivo de produção do humano no indivíduo. 

É na escola onde deveria ser o local por excelência para acontecer à transmissão-

assimilação do saber produzido historicamente pela humanidade. Segundo Saviani a escola é 

uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado. Ela existe, pois, 

para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado 

(ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. Pois, “o homem não se faz 

homem naturalmente; ele não nasce sabendo ser homem, vale dizer, ele não nasce sabendo 

sentir, pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e sentir; para saber querer, agir ou avaliar é 

preciso aprender, o que implica o trabalho educativo” (SAVIANI, 2013, p. 7). De acordo com 

Saviani “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens” (SAVIANI, 2013, p. 13). 

Para Brandão a educação também é uma prática social, assim como Saviani. Pois, ela 

aparece sempre que há relações entre pessoas e intenções de ensinar-e-aprender. Sobretudo, 

ele defende a ideia de que não há uma forma única nem um único modelo de educação, para 

ele há educações. Segundo Brandão “a educação existe onde não há a escola e por toda parte 

podem haver redes e estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra, onde 

ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de ensino formal e centralizado” 

(1991, p.13). Em seu livro intitulado “O que é educação” Brandão (1991, p. 8) relata que há 

muitos anos nos Estados Unidos, Virgínia e Maryland assinaram um tratado de paz com os 

índios das Seis Nações. Logo depois os seus governantes mandaram cartas aos índios para 

que enviassem alguns de seus jovens às escolas dos brancos. Os chefes responderam 

agradecendo e recusando. 

 

 […] Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e 

agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que 

diferentes nações têm concepções diferentes das coisas e, sendo assim, os senhores 

não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a 

nossa. [...] Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do 

Norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltavam para nós, eles 

eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportarem o 

frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma 
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cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. 

Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos 

extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para 

mostrar a nossa gratidão oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos 

enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos 

deles, homens (BRANDÃO, 1991, p. 8-9). 

 

Nesse trecho desta carta podemos notar que para os índios a ideia de educação não era 

a mesma da escola dos brancos. Contudo, a divergência não estava apenas no conceito, mas 

também na finalidade da educação. O saber das escolas dos brancos consistia em um saber 

elaborado e sistematizado, no entanto, para os índios esse saber não era útil para vida em 

comunidade. Segundo Brandão nas comunidades indígenas as formas vivas e comunitárias de 

ensinar-e-aprender, aconteciam do seguinte modo: 

 

Os meninos observam os homens quando fazem arcos e flechas; o homem os chama 

para perto de si e eles se vêem obrigados a observá-lo. As mulheres, por outro lado, 

levam as meninas para fora de casa, ensinando-as a conhecer as plantas boas para 

confeccionar cestos e a argila que serve para fazer potes. E, em casa, as mulheres 

tecem os cestos, costuram os mocassins e curtem a pele de cabrito diante das 

meninas, dizendo-lhes, enquanto estão trabalhando, que observem cuidadosamente, 

para que, quando forem grandes, ninguém as possa chamar de preguiçosas e 

ignorantes. Ensinam-nas a cozinhar e aconselham-nas sobre a busca de bagas e 

outros frutos, assim como sobre a colheita de alimentos (BRANDÃO, 1991, p. 21). 

 

Desse modo, Brandão nos mostra que nas sociedades primitivas a finalidade do ensino 

era para a subsistência cotidiana daquela comunidade. Contudo, é importante observar que 

nas comunidades primitivas o espaço educacional não era escolar. Nesse caso, ele é o lugar da 

vida e do trabalho. “Espaço que apenas reúne pessoas e tipos de atividade e onde viver o fazer 

faz o saber” (BRANDÃO, 1991, p. 32). 

Tanto para Saviani, como para Brandão a educação é compreendida como uma prática 

social, no entanto, a diferença nas concepções dos autores se encontra na forma em que ambos 

tomam a prática social como momento do processo de produção do conhecimento e da 

educação, além de como entendem o papel da escola no capitalismo. Os dois autores 

entendem a escola, enquanto espaço educacional, de forma diferente. 

Para Saviani a escola é local por excelência para o trabalho educativo. Para ele “a escola 

diz respeito ao conhecimento elaborado, e não ao conhecimento espontâneo; ao saber 

sistematizado e não ao saber fragmentado; a cultura erudita e não a cultura popular” 

(SAVIANI, 2013, p. 14). Portanto, é pela mediação da escola que acontece “a passagem do 

saber espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita” (SAVIANI, 

2013, p. 21). 
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Por outro lado, para Brandão, a educação pode ocorrer em qualquer espaço, ou seja, “a 

escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não 

é a sua única prática e o professor profissional não é o seu único praticante” (BRANDÃO, 

1991, p. 9). Portanto, a finalidade da educação para Brandão (1991, p. 73-74) é: 

 

O desenvolvimento do que na pessoa humana pode ser aprendido entre os tipos de 

saberes existentes em uma cultura, para a formação de tipos de sujeitos, de acordo 

com as necessidades e exigências de sua sociedade, em um momento da história de 

seu próprio desenvolvimento. 

 

Portanto, a concepção de educação defendia por Saviani está voltada à cultura 

humana, à humanização do ser humano, ao conhecimento universal. No entanto, a concepção 

de educação defendia por Brandão pensa na educação a serviço das diferentes culturas, 

secundarizando a concepção de cultura como atividade humana condensada nas ações e 

práticas humanas, sejam elas materiais ou imateriais. Ainda que tais diferenças se façam 

presentes nas argumentações dos autores acima citados, não há dúvidas de que ambos detêm 

suas análises na crítica ao sistema educacional e na preservação da dualidade estrutural. 

Ambos têm acordo de que a escola, enquanto instituição burguesa está submetida às 

necessidades de expansão e aprofundamento próprias das relações dominantes no capitalismo. 

Contudo, vale registrar que há um distanciamento (político, ideológico, epistemológico) entre 

os autores no que diz respeito à natureza da escola e sua inserção na luta de classes; bem 

como no trato dado ao conhecimento científico transmitido (ou que deveria ser transmitido) 

pela escola à classe trabalhadora e suas eventuais contribuições no processo de ‘elevação’ 

qualitativa de sua consciência de classe para o processo de emancipação. 

Com o surgimento e desenvolvimento da sociedade capitalista, o saber sistemático 

passa a predominar sobre o saber assistemático. Ou seja, o saber da escola passa a ser a forma 

dominante de educação. Logo, interesses econômicos, políticos são projetados sobre a 

educação, que faz com que ela funcione sob a determinação de exigências, princípios e 

controles sociais. Entendemos que a maneira como os homens se organizam para produzir os 

bens com que reproduzem a vida, a forma de ordem social que constroem para conviver, o 

modo como tipos diferentes de sujeitos ocupam diferentes posições sociais, tudo isso 

determina o repertório de ideias e o conjunto de normas com que uma sociedade rege a sua 

vida. Determina também como e para quê este ou aquele tipo de educação é pensado, criado e 

posto a funcionar. 
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Com Saviani conclui-se que, o conhecimento elaborado é um produto do 

desenvolvimento da humanidade, um produto do desenvolvimento social do homem no 

processo de produção da sua existência. A burguesia apropria-se disto como se apropria dos 

outros elementos, mas isto não significa que ele seja inerentemente burguês. Trata-se de 

arrancar do controle dominante aquilo que são produções humanas, neste caso o 

conhecimento. 

 

 

2.3 MUDANÇAS À DENOMINAÇÃO “EDUCAÇÃO E TRABALHO” PARA 

“TRABALHO E EDUCAÇÃO”: UMA OPÇÃO POLÍTICA 

 

 

Ao analisar as categorias trabalho e educação percebe-se que “a relação entre o 

trabalho e a educação é um tema tratado desde o século passado, tanto pela economia política 

burguesa quanto pela marxista” (TREIN E CIAVATA, 2003, p. 141). 

 
No Brasil, até os anos de 1970, predominavam os estudos ligados à economia da 

educação e à formação profissional e técnica. Com a redemocratização do país em 

curso nos anos de 1980, a tentativa de construção de um novo projeto hegemônico e 

a afirmação de alguns cursos de pós-graduação em educação rumo a uma visão 

crítica e dialética, o tema trabalho e educação aparece vinculado à superação do 

autoritarismo e comprometido com as lutas dos trabalhadores por maior participação 

política e econômica (TREIN E CIAVATA, 2003, p. 141). 

 

A partir desse contexto as pesquisas passaram a buscar “a compreensão dos processos 

pedagógicos escolares e não-escolares a partir do mundo do trabalho, tomando-se o método 

da economia política como diretriz para a construção do conhecimento” (KUENZER
16

, 1998, 

p. 55 apud TREIN E CIAVATA, 2003, p. 141). 

Segundo Kuenzer
17

 (1991, p. 49 apud BOMFIM, 2007 p. 2) o grupo de Educação e 

Trabalho pertencente à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED), surgiu em 1981, na reunião anual que se realizou no Rio de Janeiro. Foi em Abril 

de 1986, em um encontro de pesquisadores organizado pela própria Kuenzer que aconteceu a 

mudança a denominação do grupo de Educação e trabalho (GTET) para Trabalho e Educação 

                                                 
16

 KUENZER, Acácia Zeneida, (1998). Desafios teórico-metodológicos da relação trabalho-educação e o papel 

social da escola. In: FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). Educação e crise do trabalho: perspectivas de final de 

século. Petrópolis, Vozes. 

 
17

 KUENZER, Acácia.  Educação e trabalho no Brasil: o estado da questão. Brasília: INEP, 1991. 
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(GTTE). Segundo Frigotto e Kuenzer a mudança formal do nome do GTET para Trabalho e 

Educação aconteceu no ano de 1989, na coordenação de Gaudêncio Frigotto
18

, contudo, desde 

1986 o grupo já se identificava como GTTE. 

De acordo com Kuenzer “formou-se a ideia de que não se pode compreender a escola 

dissociada da sociedade a que ela pertence. Nesse sentido, a escola e a educação não devem 

ser estudadas como unidades autônomas, mas dentro das relações sociais de que fazem parte” 

(Kuenzer
19

, 1987 apud Trein e Ciavatta, 2003, p. 144). 

Segundo Bomfim não houve uma unanimidade a respeito da troca do nome do grupo, 

mas fica subentendido que praticamente não houve dissenso quanto ao desfecho: 

 

A conclusão a que se chegou – e que foi da maior relevância – foi a de que, até o 

momento, a área estava padecendo de uma inversão ao tomar a educação como 

ponto de partida para a análise. Retomando-se os princípios fundamentais da crítica 

a economia política, concluiu-se que o que distingue esta área temática de outros 

[sic] no campo geral de educação é o fato de que nesta, a dimensão trabalho 

constitui-se como categoria central da qual se parte para a compreensão do 

fenômeno educativo e das articulações recíprocas entre as duas dimensões – 

educação e trabalho (KUENZER, 1991, p. 92 apud BOMFIM 2007, p. 5). 

 

De modo geral, foi com base nas discussões acima apresentas que “a proposta, feita 

pelo grupo de participantes do Encontro, de que se passe a denominar a área de Trabalho e 

Educação, reflete, mais do que uma diferença semântica, uma concepção teórica 

fundamentada em opção política” (KUENZER, 1991, p. 93 apud BOMFIM 2007, p. 2).  

Segundo Trein e Ciavatta (2003, p. 140) o GTTE caracteriza-se como um grupo de 

pesquisadores dessa área de estudos, cuja base teórica está pautada no materialismo histórico.  

Assim, para entender a relação entre trabalho e educação, Kuenzer aponta que “a única 

alternativa que se coloca como válida para superar um tratamento apenas ideológico das 

questões é compreendê-las em sua situação histórica concreta” (KUENZER, 1987, p. 93 

TREIN E CIAVATTA, 2003, p. 140-141). 

                                                 
18

Ao longo do tempo, o GT passou por diversas coordenações. A primeira foi de Jacques Velloso (1981-1982), 

seguido de Miguel Arroyo e Gaudêncio Frigotto (1982-1988). Em 1987, na 10ª Reunião Anual, implantou-se a 

experiência da coordenação colegiada, incluindo-se Nilton Fisher. Na 11ª Reunião Anual, a coordenação foi 

assumida por Gaudêncio Frigotto, Paulo Nosella e Iracy Picanço (1988-2000). Algumas dificuldades 

operacionais fizeram com que as coordenações seguintes fossem assumidas por apenas uma pessoa com a 

colaboração informal de outros colegas. Assim sucederam-se na coordenação Iracy Picanço (1991-1993), Eunice 

Trein (1994-1996), Celso Ferretti (1997-1998), Lucília Machado (1999-2000) e Paulo Tumolo (2001-2002). 

(TREIN E CIAVATA, 2003, p. 144).  

 
19

 KUENZER, Acácia Zeneida, (1987). Educação e trabalho no Brasil; o estado da questão. Brasília: 

INEP/MEC. 
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Essa identidade marxista do grupo nos mostra um dos traços distintivos do GTTE: “a 

visão política centrada no compromisso com a transformação das formas de exploração e 

amesquinhamento do ser humano, geradas pela produção e pela sociabilidade do capital” 

(TREIN E CIAVATTA, 2003, p. 141). O grupo
20

funciona como fórum de debates em torno 

de uma temática comum: as relações que se estabelecem entre o mundo do trabalho e a 

educação, nelas cabendo formação profissional, formação sindical, reestruturação produtiva, 

organização e gestão do trabalho, trabalho e escolaridade, subjetividade e trabalho etc. 

Sobretudo, o GTTE vem se pautando por duas preocupações centrais desde a sua criação:  

 
[…] entender o mundo do trabalho como processo educativo, vale dizer, 

compreender a pedagogia que se desenvolve nas relações sociais e produtivas no 

modo de produção capitalista e identificar os espaços de contradição que engendram 

a construção de uma nova pedagogia comprometida com os interesses da classe 

trabalhadora (TREIN E CIAVATTA, 2003, p. 143-144). 

 

Do mesmo ponto de vista, Macário
21

 trata o conceito de trabalho como categoria 

fundante da ontologia do ser social. E afirma, a centralidade do trabalho como determinação 

social da vida humana. Logo, reflete sobre o fenômeno educativo como uma práxis social 

informada por valores definidos pela luta entre as classes sociais. Portanto, “na sociedade 

capitalista em que vivemos, a ideologia liberal institui esses valores no seu sentido universal, 

desvinculados da prática histórico-social” (MACÁRIO 2001, apud TREIN E CIAVATA, 

2003, p. 148-149). 

Castro
22

 (1998) ao discutir a centralidade do trabalho e da educação, questiona as 

pseudoevidências do senso comum pós-moderno sobre a era pós-trabalho, centrada no 

conhecimento e na educação. Para Castro o pensamento empresarial estaria exigindo o 

seguinte: 

 
A mercantilização ampla e irrestrita do ensino através da atuação mais incisiva do 

empresariado; a consideração de que as despesas em educação e formação 

profissional são investimentos estratégicos para as empresas; ‘o lucro deve ser o 

critério orientador a todos os sistemas de ensino’; a educação permanente da força 

de trabalho, que favoreceria a ampliação do sistema privado e comercial de ensino 

(CASTRO, 1998, p. 1-2 apud TREIN E CIAVATA, 2003, p. 147).  

 

                                                 
20

 O grupo de trabalho (GT) conta com um núcleo de participantes permanentes, em torno de quarenta pessoas, e 

outras tantas que variam ao longo do tempo (TREIN E CIAVATA, 2003, p. 145). 
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Com Castro (1998, apud TREIN E CIAVATA, 2003, p. 147) conclui-se que “a 

centralidade da educação modernizada assenta-se no falso pressuposto da correlação direta 

entre educação e emprego, na ideologia da empregabilidade”, isto é, a lógica empresarial 

pautada na Teoria do Capital Humano, ainda que com nova roupagem. Portanto, “o capital, 

embora sinalize permanentemente para a importância da educação, submete os processos 

educativos e a profissionalização aos ditames do mercado” (TREIN E CIAVATA, 2003, p. 

153). 

 

 

3 EDUCAÇÃO E EMPREGO: DILEMA ENTRE O QUE O SISTEMA ESCOLAR 

PRODUZ E O QUE O MUNDO EMPRESARIAL REQUER 

 

 

‘Qualidade’ para poucos não é ‘qualidade’, é privilégio.  

Pablo A. A. Gentili 

 

 

Esta seção tem como objetivo identificar qual é a relação entre “formação de 

‘qualidade’” e empregabilidade no capitalismo contemporâneo. Para isso, sob as concepções 

de Mariano Fernández Enguita (1999) e Pablo A.A. Gentili (1999), no primeiro momento 

analisaremos como o discurso da qualidade da educação foi assumindo o critério de qualidade 

da lógica mercantil, mudando o foco da atenção do conceito dos recursos para a eficácia do 

processo. No segundo momento de acordo com as proposições de Libâneo (2016) faremos 

uma breve abordagem sobre o discurso político-econômico presente em alguns documentos 

dos organismos internacionais, principalmente da UNESCO e do Banco Mundial, que 

orientam a política educacional brasileira. Nesses documentos veremos a escola desenhada 

como estratégia do Estado para solução de problemas sociais e econômicos que venham afetar 

a ordem social e política. Sobretudo, veremos que concebem a educação, como forma de 

redução da pobreza e possibilidade de empregabilidade imediata. 

 

 

3.1 O DISCURSO DA ‘QUALIDADE’: DO CAMPO EMPRESARIAL AO ESCOLAR 
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Nos âmbitos pedagógicos o discurso da ‘qualidade’ nem sempre tem tido o mesmo 

significado, veremos que o critério de qualidade do campo educacional foi assumindo os 

critérios formulados no campo produtivo-empresarial, assim, a lógica produtivista e mercantil 

que caracteriza os critérios segundo os quais é medida e avaliada a qualidade no mundo dos 

negócios transitou para o meio educacional. Contudo, essa transição do significado do termo 

qualidade tem relação com o processo de reestruturação produtiva, devido à virada do 

fordismo para o toyotismo
23

o mercado de trabalho empregava o trabalhador que possuísse as 

qualificações necessárias para manusear as novas maquinarias.  Na visão dos empresários a 

escola passou a ser um espaço fundamental para a preparação da força de trabalho exigida 

pelo mundo do mercado. Enguita nos mostra como ocorreu essa transição do conceito de 

qualidade do âmbito educacional para o empresarial:  

 

Na linguagem dos especialistas, das administrações educacionais e dos organismos 

internacionais, o conceito de qualidade tem invocado sucessivas realidades distintas 

e cambiantes. Inicialmente foi identificado tão-somente com a dotação em recursos 

humanos e materiais dos sistemas escolares ou suas partes componentes: proporção 

do produto interno bruto ou do gasto público dedicado à educação, custo por aluno, 

número de alunos por professor, duração da formação ou nível salarial dos 

professores, etc. Este enfoque correspondia à forma pela qual, ao menos na época 

florescente do Estado do Bem-Estar, se tendia a medir a qualidade dos serviços 

públicos, supondo que mais custo ou mais recursos, materiais ou humanos, por 

usuário era igual a maior qualidade.  Mais tarde, o foco da atenção do conceito se 

deslocou dos recursos para a eficácia do processo: conseguir o máximo resultado 

com o mínimo custo. Esta já não é a lógica dos serviços públicos, mas da produção 

empresarial privada (1999, p. 98). 

 

Podemos perceber que a definição de qualidade não se refere mais aos recursos 

humanos ou materiais do âmbito escolar, ou seja, não se trata apenas de melhorar o sistema 

educacional, porém, o foco se desloca para a lógica do mundo empresarial. 

No campo empresarial o elemento controle de qualidade nasce na fábrica norte-

americana de Frederick W. Taylor devido à necessidade de traçar estratégias de maior e 

melhor adaptabilidade no mercado competitivo. Vejamos como funcionava o sistema de 

controle no processo de verificação de peças de bicicletas na fábrica de Taylor: 

 

[…] Uma de cada quatro das moças mais dignas de confiança era designada para 

inspecionar um lote de peças que havia sido examinado no dia anterior por uma das 

verificadoras regulares; o capataz havia trocado o número que identificava o lote, de 

tal maneira que nenhuma das contraverificadoras soubesse de quem era o trabalho 

que estava examinando. Além disso, um dos lotes inspecionados pelas quatro 

contraverificadoras era examinado no dia seguinte pela inspetora-chefe, nomeada 

devido a sua integridade moral e exatidão especial. Adotou-se um recurso efetivo 
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para verificar a honestidade e exatidão da contraverificação. A cada dois ou três dias 

o capataz preparava um lote especial de peças perfeitas e um número conhecido de 

peças defeituosas. Nem as verificadoras nem as contraverificadoras tinham meio de 

distinguir este lote especial dos lotes comerciais regulares. E deste modo evitou-se 

toda tentação de descuidar do trabalho ou efetuar devoluções falsas. Depois de 

garantir-se desta maneira contra o declínio da qualidade, foram tomadas 

imediatamente medidas para aumentar a produção (TAYLOR, 93-4 apud GENTILI, 

1999, p. 129-130).  

 

Desse modo, segundo Taylor o aumento da produção não prejudicava a qualidade dos 

produtos. Sobretudo, para que a qualidade ganhasse sentido no mundo dos negócios, ela 

deveria ser mensurável e quantificável, sendo assim, normas internacionais de qualidade 

foram difundidas no mercado mundial. Desenvolvido na década de 1930 por W. A. Shewhart 

o Controle Estatístico da Qualidade (SQC), implantava nas empresas o Certificado de 

Qualidade Internacional ISO 9000
24

, que pretendia reduzir e eliminar os custos de ineficiência 

nas etapas da produção. Isto é, a certificação da qualidade potencializava as empresas para o 

enfrentamento da competitividade. Segundo Gentili “a questão central é que a 

mensurabilidade sempre foi o aspecto capaz de materializar qualquer aspiração empresarial 

que tenda a gerar melhorias nos níveis de qualidade” (1999, p. 140).  Para Gentili grande parte 

das observações de Taylor continua plenamente vigente no campo produtivo-empresarial, e 

algumas delas estão hoje presentes nos debates sobre a qualidade da educação. O CCQs é 

outro elemento aplicado no discurso da qualidade no campo produtivo-empresarial, que passa 

a ser critério de avaliação no campo educacional, cujo objetivo principal é reduzir os custos e 

garantir a qualidade do produto. 

O discurso da qualidade não está presente apenas na política educacional brasileira, tal 

como aponta Gentili, no Chile a medição da qualidade escolar nasceu através do 

desenvolvimento do Sistema Provincial de Avaliação da Qualidade da Educação, o qual visa 

“estabelecer um sistema de medição e realizar um censo nas séries terminais da escola 

primária e secundária, isto é, avaliar todos os alunos que terminavam estes níveis” (GENTILI, 

1999, p. 149). Nesta concepção, é o caráter mensurável da qualidade o indicador que permite 

definir o grau de eficiência do sistema educacional. Portanto, através de provas 

padronizadas
25

 avaliam a eficiência e a produtividade dos estabelecimentos educacionais. 
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 Por exemplo, se a empresa z pretende obter o Certificado Internacional ISSO 9000 e, para isto, o preço de seu 
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1999, p. 141). 
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Sendo assim, por meio dos resultados obtidos das provas aplicadas (rankings de escolas) 

supõe que haverá melhora no rendimento qualitativo dos estabelecimentos educacionais. No 

entanto, para Gentili o que os números apresentam são fragmentos da realidade e indicadores 

descontextualizados. 

Desse modo, o significado de qualidade transformou-se “em uma nova estratégia 

competitiva de acordo com um mercado cada vez mais diversificado e diferenciado” 

(GENTILI, 1999, p. 131). Segundo Gentili, o que o discurso da qualidade como nova retórica 

conservadora no campo educacional tenta impor é uma lógica de subordinação mercantil na 

educação pública. 

 

A insistência na ‘excelência’ e na ‘qualidade’ simboliza o passo de preocupar-se 

com a educação da maioria a fazê-lo com a educação da minoria. A ideia de 

‘excelência’ trata de mobilizar a competitividade entre as escolas e entre os alunos, 

organizando a educação como um campo de provas cujo objetivo principal é a 

seleção dos melhores. Buscar a excelência é buscar a estes, aos mais dotados, para 

tirá-los do suposto marasmo geral e colocar à sua disposição os melhores meios.  

A ideia da busca da excelência parte, explícita ou implicitamente, da aceitação da 

imagem de uma sociedade dual. Para a maioria, para os que ocuparão os postos de 

baixa qualificação, sem espaço para a iniciativa nem capacidade de decisão qualquer 

educação serve. Para a minoria, para os que se sobressaem - este é o significado do 

verbo to excel em inglês- para os que tomaram as decisões pelos demais, devem 

haver uma educação também “excelente”. Teoricamente há primeiro que encontrá-

los, mas, em realidade, se encontram sozinhos, pois já denominaram-se a si mesmos 

ou seus pais já o fizeram por eles (ENGUITA, p. 109 apud GENTILI, 1999, p. 158-

159).    

 

Neste caso a ‘qualidade’ significa não o melhor para todos, mas para uns poucos e 

igual ou pior para os demais. Sendo assim, “’qualidade’ para poucos não é ‘qualidade’, é 

privilégio” (GENTILI, 1999, p. 177). 

 Esse reflexo mercadológico interfere no âmbito educacional, gerando competições e 

exclusão. Porém, “o que a expressão ‘qualidade’ conota é que algo distingue um bem ou 

serviço dos demais que o mercado oferece para satisfazer as mesmas ou análogas 

necessidades” (ENGUITA, 1999, p. 107). 

 

Em uma época de escasso ou nenhum crescimento líquido e desemprego em massa, 

o discurso oficial responsabiliza a educação por ambas as coisas. Ao colocar ênfase 

na centralidade das reformas educacionais para continuar ou melhorar na 

competição internacional, está-se afirmando que se o país não vai melhor é por culpa 

de seu sistema educacional. Ao insistir permanentemente no desgastado problema 

do ‘ajuste’ entre educação e emprego, entre o que o sistema escolar produz e o que o 

mundo empresarial requer, está-se lançando a mensagem de que o fenômeno do 

desemprego é culpa dos indivíduos, os quais não souberam adquirir a educação 

adequada ou dos poderes públicos que não souberam oferecê-la; mas nunca das 

empresas, embora sejam essas que tomam as decisões sobre investimentos e 

emprego e que organizam os processos de trabalho. (ENGUITA, 1999, p. 102-103). 
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Na lógica empresarial o sistema educacional desempenha um papel central na 

formação de mão de obra, porém, quando o sistema educacional não insere no trabalhador os 

conhecimentos desejados que o mercado de trabalho requeira, a escola passa a ser 

culpabilizada pelo fenômeno do desemprego. Caso a escola seja produtiva para o mundo do 

trabalho e o indivíduo não consiga emprego, a culpa passa a ser do indivíduo que não se 

qualificou conforme as modelagens do mercado. Na lógica mercantil educacional para o 

indivíduo competir no mercado é preciso “adquirir símbolos de status que logo se valorizarão 

nos mercados de trabalho e de bens materiais e simbólicos” (ENGUITA, 1999, p. 108). 

Podemos concluir que a qualidade como critério mercantil significa que: 

 

 […] quanto maior é a capacidade de intercâmbio que o ‘produto educação’ possui 

no mercado, mais se faz merecedor do qualificativo produto de qualidade. A partir 

da perspectiva da nova retorica, somente é de qualidade aquele produto que possui a 

capacidade de adaptar-se às demandas do mercado, atuando competitivamente neste 

(GENTILI, 1999, p. 157).  

 

Assim a qualidade apresenta-se como uma mercadoria no mercado, reduzida a um 

simples objeto de compra e venda. 

 

 

3.1.1 Influências de organismos internacionais na política educacional brasileira 

 

 

A partir da década de 1990 às políticas governamentais neoliberais que visam adequar 

a escola às necessidades da economia, têm influenciado as práticas educativas brasileira com 

orientações de organismos multilaterais
26

. Segundo Libâneo (2016, p. 42). “os documentos 

produzidos por esses organismos nos últimos anos associam o funcionamento do sistema 

educacional a programas de alívio à pobreza e de redução da exclusão social, entre os quais se 

inclui o currículo instrumental ou de resultados imediatos”. 
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 De acordo com Libâneo os organismos internacionais que mais atuam no âmbito das políticas sociais, 

especialmente da educação, são a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura – 

UNESCO –, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID –, o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD – e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE. Essas organizações atuam por meio de conferências e reuniões internacionais, tais como Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos (1990), Conferência de Cúpula de nova Délhi, Índia (1993), Cúpula 

mundial de educação para todos – Dakar (UNESCO, 2000), entre outras (LIBÂNEO, 2016, p. 43). 
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Nota-se no documento Prioridades e estratégias para a educação, do Banco Mundial
27

 

a intencionalidade de conceber a educação como forma de redução da pobreza e possibilidade 

de empregabilidade. Pode-se perceber tal objetivo na proposição a seguir: 

 

A educação é crucial para o crescimento econômico e para a redução da pobreza. 

[...] A estratégia do Banco Mundial para reduzir a pobreza se concentra na promoção 

do uso produtivo do trabalho, que é o principal ativo dos pobres, e na prestação de 

serviços sociais básicos aos necessitados. [...] A educação, especialmente a educação 

básica, contribui para reduzir a pobreza ao aumentar a produtividade dos pobres, 

reduzir a fertilidade e melhorar a saúde e, ao dotar as pessoas das aptidões de que 

necessitam para participar plenamente na economia e na sociedade (BANCO 

MUNDIAL, 1995, p. 23 apud LIBÂNEO, 2016, p. 51). 

 

Assim, a educação encontra-se no cerne das proposições do Banco Mundial, como 

elemento fundamental do crescimento econômico e do desenvolvimento social. Portanto, para 

o Banco Mundial “a educação é a solução para prevenir problemas da expansão capitalista em 

decorrência da marginalidade e da pobreza” (LIBÂNEO, 2016, p. 47). “Verifica-se, assim, a 

intencionalidade moral e econômica de promover a oferta da educação, visando a ajustá-la às 

exigências de mundialização do capital, já que o aumento da pobreza teria um efeito 

prejudicial à globalização” (EVANGELISTA; SHIROMA
28

, 2006 apud LIBÂNEO, 2016 p. 

45). 

Em compatibilidade com a visão do Banco Mundial a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, elaborada na Conferência Mundial de Jontien em 1990, apresenta como 

objetivo a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem (como conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes) de cada pessoa, criança, jovem ou adulto, tendo em vista a 

aprendizagem dos conhecimentos úteis para alcançar os objetivos do mercado de trabalho. 

Vejamos o que diz no artigo 4 desta declaração: 

 

A tradução das oportunidades ampliadas de educação em desenvolvimento efetivo – 

para um indivíduo ou para a sociedade – depende, em última instância, de as pessoas 

realmente aprenderem como resultado dessas oportunidades, ou seja, aprenderem 

conhecimentos úteis, habilidades de raciocínio, aptidões e valores. Em 

consequência, a educação básica deve estar centrada na aquisição e nos resultados 

efetivos da aprendizagem [...]. Abordagens ativas e participativas são 

particularmente valiosas para assegurar a aquisição de aprendizagem e permitir aos 

alunos atingir seu pleno potencial. Daí a necessidade de definir, nos programas 

educacionais, os níveis desejáveis de aquisição de conhecimentos e melhorar e 
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aplicar sistemas de avaliação dos resultados de aprendizagem (UNESCO
29

, 1990 

apud LIBÂNEO, 2016, p. 45-46). 

 

Desse modo, segundo Libâneo “ao centrar a educação na satisfação de necessidades 

básicas de aprendizagem, reconhece-se nela o papel de interferir na redução da pobreza por 

meio de conhecimentos úteis e avaliação de resultados” (2016, p. 46). No ponto de vista de 

Libâneo “a satisfação de necessidades básicas de aprendizagem significa criar os insumos 

necessários para que o aluno alcance a aprendizagem como produto, ou seja, conhecimento e 

habilidades necessárias ao mercado de trabalho” (2016, p. 47).  Consequentemente, a escola 

se reduz a atender conteúdos “mínimos” de aprendizagem enquanto visa atender as demandas 

imediatas de preparação da força de trabalho. Com isso, “desvaloriza-se o papel do professor 

e, em consequência, tudo o que diga respeito à pedagogia, à didática, ao ensino” (LIBÂNEO, 

2016, p. 48). Portanto, segundo Libâneo a educação escolar fica restrita a objetivos de solução 

de problemas sociais e econômicos e a critérios do mercado, comprometendo seu papel em 

relação a suas finalidades prioritárias de ensinar conteúdos e promover o desenvolvimento das 

capacidades intelectuais dos alunos. “Desse modo, tais políticas levam ao empobrecimento da 

escola e aos baixos índices de desempenho dos alunos e, nessa medida, atuam na exclusão 

social dos alunos na escola, antes mesmo da exclusão social promovida na sociedade” 

(LIBÂNEO, 2016, p. 48). 

Em síntese, os organismos internacionais visam uma escola de resultados centrada em 

conhecimentos práticos, em habilidades e maneiras de fazer, objetivando a empregabilidade 

imediata. Em contrapartida, essa escola perde “o rumo de sua principal missão social, a 

missão pedagógica, ficando em segundo plano os objetivos do ensino, os conteúdos 

significativos, o desenvolvimento das capacidades mentais e a ajuda aos alunos no 

desenvolvimento do pensamento crítico” (LIBÂNEO, 2016, p. 53). 

Nesse sentido, percebe-se que a mesma concepção de educação explicitada nos 

objetivos dos organismos internacionais contemplam o pensamento pós-moderno no que diz 

respeito a simplificação do conhecimento científico, reduzido em competências e habilidades 

forjadas pelos ditames do mercado. 

De acordo com Libâneo conclui-se que as políticas de alívio da pobreza “trazem junto 

o desfiguramento da escola como lugar de formação cultural e científica e, em consequência, 

a desvalorização do conhecimento escolar significativo” (LIBÂNEO, 2016, p. 41). O que 

significa que a internacionalização da economia corresponde à submissão da educação aos 
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ditames do mercado, garantida pelos acordos políticos. Portanto Libâneo propõe “que escola 

com qualidade educativa seja aquela que assegure as condições para que todos os alunos se 

apropriem dos saberes produzido historicamente e, por meio deles, alcancem o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral” (2016, p. 58). 

 

 

4 DESVENDANDO O SIGNIFICADO DO DISCURSO DA EMPREGABILIDADE 

PRESENTE NA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO PÓS-MODERNA 

 

 

À educação cabe, então, a tarefa de possibilitar aos educandos o acesso ao 

conhecimento científico como elemento produzido pela humanidade e que ocupa lugar central 

na vida do homem moderno. 

Dermeval Saviani  

 

 

Busca-se nesta seção revelar o que está por detrás do discurso ideológico da 

empregabilidade. Visto que o capitalismo na contemporaneidade retoma a Teoria do Capital 

Humano com nova roupagem, utilizando o termo empregabilidade no discurso ilusório da 

conquista do emprego pela formação, nessa lógica empresarial a educação é vista como 

investimento e recurso para o desemprego. Por último, veremos que a concepção da educação 

como campo político-cultural defendida pelo pensamento pós-moderno contribui para o 

reducionismo da transmissão/apropriação do conhecimento científico no âmbito escolar. 

 

 

4.1 DECIFRANDO A IDEOLOGIA PRESENTE NO DISCURSO DA 

EMPREGABILIDADE 

 

 

Nos anos de 1970 com o surgimento da Teoria do Capital Humano (TCH), 

desenvolvida pelo economista Theodoro Schultz
30

, a educação ganhou destaque no campo 
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 O economista Theodoro Schultz, ganhou o Premio Nobel de Economia em 1978 justamente por este 

desenvolvimento. 
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econômico. Postulada a explicar as desigualdades de desenvolvimento entre as nações e as 

desigualdades individuais, a TCH consiste no investimento do próprio indivíduo em si 

mesmo. Essa é a formula: “maior investimento social ou individual em educação significaria 

maior produtividade e, consequentemente, maior crescimento econômico e desenvolvimento 

em termos globais e ascensão social do ponto de vista individual” (FRIGOTTO, 2001, p. 7). 

Segundo Schultz
31

 “o componente da produção, decorrente da instrução, é um 

investimento em habilidades e conhecimentos que aumenta futuras rendas e, desse modo, 

assemelha-se a um investimento em (outros) bens de produção” (SCHULTZ, 1962 apud 

FRIGOTTO, 2001, p. 40), ou seja, o que está posto é o montante de investimento que uma 

nação faz ou os indivíduos fazem, na expectativa de retornos adicionais futuros. 

Em suma, o discurso ideológico em evidência, mostra que cada indivíduo precisa se 

qualificar para alcançar a empregabilidade, ou seja, as oportunidades são oferecidas, se o 

indivíduo fracassar, a culpa é dele mesmo, pelo fato de não estar qualificado. No entanto, “o 

que a Teoria do Capital Humano evade e esconde são as relações capitalistas efetivas de 

produção, cuja lógica é, ao mesmo tempo, de acumulação, concentração e exclusão” 

(FRIGOTTO, 2001, p. 8). Kuenzer nos mostra como ocorre o processo de inclusão/exclusão 

presente na relação entre o mundo do trabalho e a educação: 

 

Do ponto de vista do mercado, os estudos que vêm sendo realizados permitem 

concluir que está em curso um processo que pode ser caracterizado como “exclusão 

includente”. Ou seja, no mercado identificam-se várias estratégias de exclusão do 

mercado formal, onde o trabalhador tinha direitos assegurados e melhores condições 

de trabalho, acompanhadas de estratégias de inclusão no mundo do trabalho através 

de formas precárias. Assim é que trabalhadores são desempregados e re-empregados 

com salário mais baixo, mesmo que com carteira assinada; ou re-integrados ao 

mundo do trabalho através de empresas terceirizadas prestando os mesmos serviços; 

ou prestando serviços na informalidade, de modo que o setor reestruturado se 

alimenta e mantém sua competividade através do trabalho precarizado. […] É 

importante destacar que esta é a logica das novas relações entre capital e trabalho em 

tempos de mundialização do capital e reestruturação produtiva, viabilizadas por 

Estados de tipo neoliberal. […] A esta lógica, que estamos chamando de exclusão 

includente, corresponde outra lógica, equivalente e em direção contrária, do ponto 

de vista da educação, ou seja, a ela dialeticamente relacionada: a inclusão 

excludente, ou seja, as estratégias de inclusão nos diversos níveis e modalidades da 

educação escolar aos quais não correspondamos necessários padrões de qualidade 

que permitam a formação de identidades autônomas intelectual e eticamente, 

capazes de responder e superar as demandas do capitalismo; ou, na linguagem 

toyotista, homens e mulheres flexíveis, capazes de resolver problemas novos com 

rapidez e eficiência, acompanhando as mudanças e educando-se permanentemente 

(2002, p. 14-15). 
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Desse modo, tal como Kuenzer aponta acima, o mercado exclui para incluir, ou seja, 

os trabalhadores são demitidos e admitidos com salários mais baixos, o que resulta na 

precarização do trabalho assalariado. No campo educacional a lógica inverte, pois, a educação 

inclui para excluir, isto é, nem todos que concluem os níveis e modalidades da educação 

escolar alcançaram a condição de empregável. Pois, o que o mercado quer é um trabalhador 

polivalente, portanto, aquele indivíduo que se qualificar em um trabalhador polivalente tem 

possibilidades de conseguir emprego.  

Frigotto tenta revelar o que está escondido por detrás do discurso da empregabilidade: 

 

A mensagem clara é que não há mais lugar para todos, mas apenas para aqueles que 

se adequarem ao conjunto de competências técnicas, científicas, culturais e afetivas 

que o mercado reconhece como desejáveis do ‘novo’ cidadão produtivo. Somente 

este tem escrito no rosto a condição de empregável. Condição esta, de acordo com a 

ideologia da empregabilidade, não mais estabelecida no horizonte de longo prazo, 

mas somente até que as partes assim o desejarem (FRIGOTTO, 2007, p. 525). 

 

Portanto, alcançar a condição de empregável significa se capacitar para se apresentar 

ao mercado com melhores condições de competição para sobreviver na luta pelos poucos 

empregos disponíveis. Em outras palavras, o que defini a empregabilidade é a posse das 

qualificações demandadas pelo mercado de trabalho. No entanto, ter qualificação na 

sociedade capitalista, não significa garantia de empregabilidade, pois, a escolarização não 

produz imediatamente a condição de empregável. Contudo, a educação escolar é uma 

instância importante para as relações sociais, pois insere no indivíduo conhecimentos que 

nortearam o modo de viver na sociedade. Todavia, a educação por si só não promove o 

desenvolvimento da nação. 

 

 

4.1.1 O pensamento pós-moderno e suas implicações no âmbito educacional brasileiro 

 

 

Cavazotti (2010) ao desenvolver um estudo voltado ao impacto da pós-modernidade 

na educação básica, nos mostra que é no interior das determinações do capitalismo em crise 

de reprodução que cabe examinar as manifestações da cultura pós-moderna. Com base no 

referencial teórico metodológico do materialismo histórico e dialético a autora busca 

investigar a concepção de educação e conhecimento na pós-modernidade. 



34 

 

A pós-modernidade segundo Cavazotti é entendida nos estudos de seus defensores ou 

de seus críticos como fenômeno que emerge e cumpre uma trajetória com predominância de 

diferentes significados em momentos diversos.  

Em seu livro intitulado “Educação e conhecimento científico: inflexões pós-

modernas” Cavazotti (2010) expõe as ideias pós-modernas em educação com referência à 

análise do autor Tomaz Tadeu da Silva, que em posição de defesa da teoria pós-moderna em 

educação, afirma que o pensamento pós-moderno concebe a educação como campo político-

cultural. Ele enfatiza que “uma Teoria Cultural da Educação vê a Educação, a Pedagogia e o 

Currículo como campos de luta e conflitos simbólicos, como arenas contestadas na busca da 

imposição de significados e hegemonia cultural” (SILVA
32

, 1996, p. 138 apud CAVAZOTTI, 

2010, p. 41-42). Cavazotti nos mostra que “para o pensamento pós-moderno não existe a 

perspectiva de desvelamento do que há por trás da aparência do discurso ideológico” 

(CAVAZOTTI, 2010, p. 45). Nesse caso, a realidade não é nem o ponto de partida e 

tampouco o ponto de chegada, no qual os signos apenas dizem respeito a outros signos. 

Do ponto de vista da perspectiva crítica a respeito do pensamento pós-moderno 

percebe-se que a teoria educacional pós-moderna rejeita qualquer possibilidade do 

conhecimento objetivo. Tal como aponta Silva, na teoria pós-moderna “desvanece-se 

qualquer pretensão a sustentar asserções de verdade ancoradas nalgum ponto de referência 

exterior” (SILVA, 1996, p. 145 apud CAVAZOTTI, 2010, p. 46). Por meio da negação do 

conhecimento objetivo podemos chegar a seguinte conclusão: 

 

Portanto, negada a objetividade do conhecimento, que se apresenta como ‘discursos’ 

diversos a dependerem da especificidade da posição dos sujeitos, a pós-modernidade 

também rejeita a própria subjetividade como noção de uma consciência unitária, 

autoidêntica, autorreflexiva, racional, homogênea, centrada, determinada por certas 

dinâmicas gerais (SILVA, 1996, p. 147 apud CAVAZOTTI, 2010, p. 47). 

 

Com a negação da objetividade e subjetividade do conhecimento percebe-se a 

construção de um sujeito alienado, isto é, inconsciente das determinações sociais de sua 

alienação, preso às ilusões da ideologia dominante. Sendo assim, “pode-se deduzir que a 

posição pós-moderna de rejeição à subjetividade implica a impossibilidade educativa de 

formação da consciência, reduzindo o processo educacional ao que concebe como espaço 

público de discussão e debate das subjetividades em confronto” (CAVAZOTTI, 2010, p. 49). 
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Jean François Lyotard, considerado um dos precursores do pensamento pós-moderno, 

também defende, assim como Tomaz Tadeu da Silva, o pensamento pós-moderno. Lyotard 

trata a pós-modernidade como uma mudança geral da condição humana, para ele a sociedade 

contemporânea é a sociedade do conhecimento. Contudo, podemos notar que o autor 

desconsidera a determinação histórica das relações econômicas capitalistas sobre a produção 

da pós-modernidade. Segundo Cavazotti (2010, p. 19-20) “a premissa da sociedade do 

conhecimento funda-se na ideia de pós-moderno como fenômeno próprio do surgimento da 

sociedade pós-industrial, na qual o conhecimento se torna a principal força econômica de 

produção e de competição mundial pelo poder”. 

Portanto, segundo Cavazotti a educação pós-moderna preconiza o ecletismo em lugar 

do rigor científico, enfatiza a pedagogia do indivíduo em detrimento do sujeito social e 

também justifica a aniquilação do ensino da ciência em benefício da pretensa pluralidade de 

pontos de vista. Em resumo, o que Cavazotti nos mostra é que a educação pós-moderna 

promove o reducionismo do conhecimento científico produzido no âmbito escolar, facilitando 

a propagação das ideias da responsabilização do indivíduo seja por suas conquistas e, 

principalmente por suas dificuldades tais como o acesso ao emprego. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No cenário brasileiro dois documentos orientam o campo educacional: a Constituição 

Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), Lei 9394/96. O 

Título II da LDB é composto por dois artigos (2º e 3º) que expressam os princípios e fins da 

educação nacional. 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996, p. 1). 

 

No artigo mencionado acima podemos notar que existe uma transferência de 

responsabilidade do Estado para a sociedade civil. Outro ponto se refere ao papel da educação 

em formar o indivíduo para conviver em sociedade e para trabalhar. Tendo em vista o dever e 

a finalidade da educação explicitada nesta lei, nota-se que este documento legitima a 

concepção de educação concebida no pensamento pós-moderno, e também presente nas 

orientações dos organismos internacionais, principalmente da UNESCO e do Banco Mundial, 
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que visam à educação como elemento fundamental do crescimento econômico e do 

desenvolvimento social, ou seja, concebem a educação, como forma de redução da pobreza e 

possibilidade de empregabilidade imediata. Assim, a tese da empregabilidade recupera a 

concepção individualista da Teoria do Capital Humano, que visa à educação como um 

investimento. Desse modo, a lógica empresarial concebe a empregabilidade como resultante 

do esforço individual e fundada na flexibilidade enquanto capacidade para adequar-se a 

mudanças. Portanto, alcançar a condição de empregável significa se capacitar para se 

apresentar ao mercado com melhores condições de competição para sobreviver na luta pelos 

poucos empregos disponíveis. Em suma, o discurso da empregabilidade não passa de uma 

falácia, mesmo para aqueles com elevada qualificação.  

Como efeito dos projetos econômicos na política educacional brasileira, temos como 

exemplo a Reforma do Ensino Médio aprovada no ano de 2016, tal reforma reforçar a ideia 

posta na TCH, visando uma educação básica como condição de continuidade de formação 

profissional. No entanto, a elevação da escolaridade presente na TCH, caracteriza o que 

Kuenzer nomeia de polarização das competências, onde a educação se apresenta em dois 

polos: para maioria (a classe trabalhadora) importa adquirir uma formação simplificada, com 

curta duração e baixo custo. Para os poucos (a classe detentora dos meios de produção) 

implica uma formação complexa, com alto custo e longa duração.  

Conclui-se que os organismos internacionais visam uma escola de resultados centrada 

em conhecimentos práticos, em habilidades e maneiras de fazer, objetivando a 

empregabilidade imediata. Todavia, essa escola secundariza aquele que deveria ser o seu 

papel principal, que é a transmissão-assimilação do conhecimento científico produzido 

historicamente pela humanidade. 
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