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Fica frio o tempo de esperar quando 

se faz a cada passo um novo estalo: 

relógio certo. Contudo, passando, 

é assim que o tempo não se faz, vassalo 

da correnteza forte de ir em frente 

andando na linha reta e fatal. 

Mas como flui um rio e fica sempre 

 rio, aberto ao mergulho, em tudo igual 

ao mesmo rio que havia na história  

da planície? Mergulha, experimenta  

o que faz, do passageiro, memória 

de um fluir, que é sentir a água passar 

e permanecer, sempre a desaguar,  

no aconte-ser do tempo que sustenta. 

(Diego Braga)1 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Canto trinta e quatro In Entreteias. BRAGA, Diego. São Paulo, Ed. Scortecci, 2007, p.86 



	  
	  

RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
Este trabalho tem o intuito de expor e refletir acerca da educação numa 

sociedade de base capitalista e sua funcionalidade nos processos 

produtivos, e tem como  objetivo clarificar as reais possibilidades e limites da 

educação, levando em conta sua práxis. Aborda as mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho, diante de novas e modernas tecnologias e como é 

fundamental um resgate histórico-crítico para se pensar a educação nos dias 

atuais e nas mediações entre educação e trabalho no atual contexto de 

reestruturação produtiva, diante das exigências de qualificação para o 

trabalhador através de uma educação moldada para a formação de sujeitos 

acríticos. Incide também para o fortalecimento de estratégias coletivas que 

mudem o rumo dessa situação, na luta por uma educação universal e 

emancipatória, já que as políticas educacionais vigentes acompanham e 

priorizam uma educação classista e excludente colaborando para o quadro 

de desigualdades sociais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves:  Educação; formação profissional; Marxismo; sociedade, 
desigualdades sociais 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

RESUMÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Ce travail vise à exposer et réfléchir sur l'éducation dans une société 

capitaliste et sa fonctionnalité de base dans les processus de production, et 

vise à clarifier les possibilités réelles et les limites de l'éducation, en tenant 

compte de sa praxis. Cette étude aborde aussi les changements dans le 

monde du travail en face des nouvelles technologies modernes et la façon 

dont il est essentiel de sauver la pensée historico-critique dans l'éducation de 

nos jours et dans les médiations entre l'éducation et le travail dans le 

contexte actuel de restructuration de la production, compte tenu les 

exigences de qualification pour le travailleur, à travers une éducation qui 

envisage former des sujets non critiques. Également en raison du 

renforcement des stratégies collectives qui changent le cours de cette 

situation, la lutte pour une éducation universelle et émancipatrice, en tenant 

compte que les politiques éducatives actuelles accompagnent et priorisent 

une éducation d'exclusion qui contribue pour les inégalités sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots-clé: éducation; formation professionnelle; marxisme; société et les 
inégalités sociales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

 
 
 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

This work aims to expose and reflect about education in a capitalism based 

society and its functionality in manufacturing processes, and has the objective 

to clarify the real possibilities and limits of education, taking into account its 

praxis. Discusses the changes in the world of work in front of new modern 

technology and how it is essential to rescue historical-critical thinking in 

education nowadays and in mediations between education and work in the 

current context of productive restructuring, given the demands of qualifying 

for the worker through a molded to form uncritical education subjects. Also 

due to the strengthening of collective strategies that change the course of this 

situation, the struggle for a universal and emancipatory education, as the 

current educational policies and prioritize accompany a class and 

exclusionary education contributing to the box social inequalities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Education, formation, professional, Marxism, society, social 
inequalities 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

 
Desconfiai do mais trivial, 

na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 

não aceiteis o que é de hábito 

como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, 

de confusão organizada, 

de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural 

nada deve parecer impossível de mudar 

(Bertolt Brecht) 

 
 
 

 
 Este trabalho surgiu com o intuito de se apreender criticamente as 

consequências da educação no modelo vigente, que corresponde a uma 

imposição social e econômica e suas mediações históricas nas relações 

existentes entre educação e processo produtivo.  
 
 

[...] O ato educativo, ao contrário do trabalho, supõe uma 
relação não entre um sujeito e um objeto, mas entre um 
sujeito e um objeto que é ao mesmo tempo também sujeito. 
Trata-se aqui de uma ação sobre uma consciência visando 
induzi-la a agir de determinada forma. No trabalho, se 
dispusermos dos conhecimentos e das habilidades 
necessários e realizarmos as ações adequadas, é certo que, 
salvo intervenção do acaso, atingiremos o objetivo desejado. 
No caso do ato educativo, o mesmo conjunto de elementos 
está longe de garantir a consecução do objetivo, pois não 
podemos prever como reagirá o educando. (TONET, 2005,p. 
218) 
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O tema em questão incita a uma reflexão ampla, pois apesar de 

desgastado nos embates acadêmicos, tem-se a possibilidade de apreendê-lo 

sob uma perspectiva de totalidade, dentro da práxis marxista, mesmo 

conscientemente entendendo que esse é um tema inesgotável na sua 

essência e em suas particularidades, portanto, sem nenhuma pretensão mais 

ampla, que não a de clarificar numa visão geral alguns conceitos importantes 

que perpassam a educação e sua real função na sociedade capitalista. 

 Dentro desse contexto, tenta-se elucidar qual a importância da 

educação atual e sua funcionalidade à estrutura social de base capitalista, 

traçando um histórico das mudanças ocorridas nos processos produtivos 

através dos tempos até a contemporaneidade, numa tentativa de desmitificar 

a visão que hoje se tem da educação (educação para o trabalho). Nesse 

sentido, é vital a apreensão das particularidades históricas e das mediações 

dos sujeitos históricos envolvidos, numa perspectiva de totalidade, sem 

desconsiderar as relações aqui envolvidas. Desse modo, se faz necessário 

uma reflexão crítica que exige uma leitura da realidade dentro da perspectiva 

dialética, para se evitar uma análise determinista, pois para se compreender 

coerentemente a educação, é preciso compreender o porque e qual a sua 

funcionalidade nesse processo. 

 Para embasar o trabalho, fizemos uso de material teórico-

metodológico da teoria social-crítica, fortalecendo as reflexões da realidade 

posta, para a análise aqui proposta. Esse aporte teórico, em grande parte 

surgiu à partir do LETS – Laboratório de Estudos em Teoria Social –  ao qual 

fazia parte durante a minha graduação e também do Grupo de Estudos 

vinculado ao projeto de Monitoria – Práticas Pedagógicas coletivas e os 

fundamentos do trabalho do Assistente Social, ligado à disciplina de Ética e 

Serviço Social. Esses estudos me deram a base para buscar compreender a 

sociedade da qual faço parte como sujeito histórico, assim como a 

apreensão da subjetividade inserida nos processos relativos as relações 

sociais e suas mediações, onde se dá a reificação e alienação do homem, 

tendo na educação formal a instrumentalização para esse processo. 

 A importância desse trabalho se encontra na busca pela compreensão 

e apreensão de uma educação que possibilite formar homens livres e 
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capazes de pensar sua própria existência como sujeitos críticos e propensos 

a mudar o rumo da história. 

 Estruturamos o trabalho em três capítulos: No Capítulo I – Estrutura 

da Sociedade Capitalista até a concepção de educação contemporânea – 

Resgatamos a história da educação através de diversos modelos de 

sociedade pré-existentes à sociedade de base capitalista até a 

contemporaneidade. 

No Capítulo II – Educação Técnica: da revolução Industrial aos dias 

atuais – Dentro de uma perspectiva histórica, resgatamos os processos de 

trabalho e educação, traçando um breve histórico da educação técnica no 

Brasil. 

No capítulo III – Alternativas de Educação numa concepção Universal: 

Uma educação emancipadora  – Procuramos através de exemplos concretos 

demonstrar as possibilidades e limites de uma educação universal na 

sociedade de base capitalista, sempre partindo de uma perspectiva teórico-

crítica para apreensão da historicidade dos sujeitos que incidam na 

possibilidade efetiva de reconstrução da sociedade com base na sua 

transformação social. 

À guisa de uma análise final, ressaltamos algumas considerações e 

determinantes que incidem sobre o processo de construção de estratégias 

possíveis para objetivação de uma nova realidade social com base em uma 

educação que possibilite amplitude de consciência dos sujeitos acerca desse 

amálgama de intensa dominação. 
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I – ESTRUTURA DA SOCIEDADE CAPITALISTA ATÉ A CONCEPÇÃO DE 
EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

 
 
 
 

Digo: o real não está na saída e nem na chegada: 

Ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. 

 
(Guimarães Rosa) 

 
 
 

 Para se compreender o papel da educação numa sociedade 

fundamentada sobre o capitalismo, necessário se faz que se apreenda as 

dimensões que mediam as relações de produção e a dinâmica que 

permeiam a escola, trabalho e economia numa perspectiva de totalidade. 

 O projeto educacional burguês molda os indivíduos atendendo a 

imperativos da sua própria reprodução de força de trabalho, necessárias 

para atender ao mercado, portanto a escola reflete as contradições 

existentes numa sociedade de base capitalista, possuindo desdobramentos 

nesse campo. 

 Com origens em época bem anterior ao surgimento da sociedade 

capitalista, a escola como hoje é conhecida foi apropriada por este, e 

promovida a um espaço para a formação de força de trabalho especializada, 

apesar disso, apresenta as contradições da sociedade que a representa, pois 

enquanto se molda o trabalhador qualificado, também permite que desponte, 

aos poucos, aspectos que não interessam ao sistema, aspectos esses que 

podem vir a ser emancipatórios e revolucionários. 

  

 
1.1 -  Estrutura da Sociedade Capitalista  
 
 

 
 Em meio às mudanças efervescentes do Sec. XIX, o Manifesto 

Comunista de Marx e Engels apresenta um retrato social profundo, 

vislumbrando uma nova forma de concepção das relações sociais e sua 
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construção histórica. Com isso se dá também a valorização do indivíduo 

intrinsicamente ligada à coletividade na qual está inserido. 

 Marx ataca com veemência a naturalização da pobreza e 

expropriação dos homens dos seus direitos de igualdade, perante a 

sociedade e a Igreja, diante da distinção classista que vigorava e ainda 

vigora. Essa situação se renovou e tomou corpo na modernidade com a 

burguesia, de forma repaginada adequando-se as novas demandas 

implicando aí uma diversidade de formas de coerção e subsunção do homem 

dentro dessa nova configuração social, atenta a todas as possibilidades de 

crescimento mercantil e industrial, criando novas tecnologias para o 

incremento das relações de produção. 

 Nesse processo de crescimento industrial, a dinâmica transformadora 

do capital imprime uma funcionalidade necessária ao aceleramento da 

produção diante das demandas do mercado em expansão, atropelando as 

classes expropriadas (antigos camponeses) relegando-as à subserviência, já 

que os trabalhadores só tinham como propriedade sua força de trabalho2, 

mercadejada pelo capital. A necessidade constante de transformar-se 

continuamente é premissa para a existência da burguesia, já que não pode 

se encarcerar numa situação estática, dada a sua característica exploratória 

e oportunista, amplamente colocada por Marx, 

 
 

[...] a expropriação dos camponeses que antes cultivavam 
suas próprias terras e agora são apartados de seus meios de 
produção acompanha a destruição da indústria rural 
subsidiária, o processo de cisão entre manufatura e 
agricultura. E apenas a destruição da indústria doméstica 
rural pode dar ao mercado interno de um país a amplitude e a 
sólida consistência de que o modo de produção capitalista 
necessita. (MARX, 2013, p. 818) 
 
 

 
 Anterior à sociedade burguesa, o conceito de Estado existente não 

era centralizador, com a necessidade da centralização política, o liberalismo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
2 “Por força de trabalho ou capacidade de trabalho, entendemos o complexo [Inbegriff]  das capacidade 
físicas e mentais que existem na corporeidade [Leiblichkeit], 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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incentiva uma nova organização de Estado, com a função de assegurar a 

propriedade privada, os meios de produção e a ordem; sem esquecer da 

característica contraditória da sociedade e a dialética das relações sociais, 

surge a “questão social” que retratava em seu cerne o conjunto das 

desigualdades sociais da época, forçando a classe trabalhadora a organizar 

movimentos que reivindicavam transformações sociais que atendessem à 

população sacrificada. O pensamento liberal burguês tinha em suas práticas 

econômicas, a expansão do capitalismo e a industrialização europeia, mas 

reprimia duramente a participação social e política. 

 O modo dominante de pensar, o liberalismo, justificava a desigualdade 

social como um passo necessário para que se operassem grandes 

melhorias, assim consolidava seu domínio através do controle social, e quem 

mais sofria as consequências desse processo eram as classes 

pauperizadas, que obrigados a se enquadrarem dentro de uma sociedade 

“sadia”, eram educados para agirem de acordo com a necessidade 

“produtiva” vigente. 

 A questão social é abordada no Manifesto, como questão histórica e 

tratada na sua totalidade, ou seja evidencia as circunstâncias históricas da 

construção desse processo, analisando desde a expropriação das terras 

campesinas pelos grandes senhores feudais submetendo os camponeses à 

subjugação deste senhor, até a consolidação do capitalismo, tratando a 

dinâmica social e as transformações consequentes desta através da história, 

pensada criticamente. 

 Para se refletir sobre a sociedade e sua estrutura contraditória, deve-

se compreender as suas relações produtivas que são intrinsicamente ligadas 

às relações sociais, já que a subordinação ao sistema produtivo é quem 

determina a vida social e o trabalhador só tem sua força de trabalho para 

manter a sua sobrevivência, esse fato reduz as relações sociais modernas a 

meras transações mercantis e implica em variadas formas de coerção e 

assentimento da sua própria exploração. 

 A abordagem dos problemas sociais dentro da concepção marxista, 

trata sua totalidade histórica, que não se esgota em um único recorte, 

perpassando por inúmeras dimensões e constantes transformações 

evidenciando seu caráter contraditório, alude a uma crítica sobre a 
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naturalização dessa exploração do homem em sociedade, que apesar da 

supracitada contradição, é no bojo da sociedade e da coletividade em que se 

insere, que se criam formas de enfrentamento e transformações da vida em 

comum, pois como afirma Marx (2013) o indivíduo é um produto histórico do 

seu tempo e vive numa sociedade dialética e não estática, desse modo ele 

diz que, 

 
[...] Uma coisa no entanto, é clara: a natureza não produz 
possuidores de dinheiro e de mercadorias, de um lado, e 
simples possuidores de suas próprias forças de trabalho de 
outro. Essa não é uma relação histórico-natural 
[naturgeschichtliches] tampouco uma relação social comum 
a todos os períodos históricos, mas é claramente o resultado 
de um desenvolvimento histórico anterior, o produto de 
muitas revoluções econômicas, da destruição de toda uma 
série de formas anteriores de produção social. (MARX, 2013, 
p. 244) 
 

  

Apreender a dinâmica social, tal como ela é, afirmando a divisão de 

classes e sua luta histórica na estrutura dos conflitos sociais, dentro dessa 

dinâmica de produção industrial em crescimento que subordina o homem e a 

vida social e reduz toda relação social às relações mercantis, onde apesar do 

trabalho socialmente produzido, sua distribuição não beneficia a todos e sim 

aqueles que possuem a propriedade dos meios de produção, propicia a 

compreensão da lógica capitalista de acumulação e seus desdobramentos 

sociais na produção de mais valor, como nos diz Marx, 

 
  Na sociedade burguesa, o trabalho vivo é sempre um meio 

de aumentar o trabalho acumulado. Na sociedade 
comunista, o trabalho acumulado é sempre um meio de 
ampliar, enriquecer e melhorar cada vez mais a existência 
dos trabalhadores. (MARX & ENGELS, 1999,p. 32 ) 

 

 

O processo histórico não dá saltos, apenas gradativamente surgem 

mudanças processuais, advindas das lutas e revoluções travadas ao longo 

deste decurso, na maioria das vezes travam-se conflitos violentos e nem 

sempre dialógicos, mas à base de muito sacrifício das classes envolvidas, 

como afirma Marx, 
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[...] A história de toda a sociedade até nossos dias consiste 
no desenvolvimento dos antagonismos de classe, 
antagonismos que se tem revestido de formas diferentes nas 
diferentes épocas. Mas em qualquer que tenha sido a forma 
desses antagonismos, a exploração de uma parte da 
sociedade por outra é um fato comum a todos os séculos 
anteriores. (MARX & ENGELS,  1999, p. 40) 
 
 

 As formas sociais de sobrevivência perpassam por infinitas 

dimensões, além da subsistência, há ainda aspectos subjetivos do ser, tais 

quais os prazeres e as preocupações. Essas formas transformam-se ao 

longo do tempo e da configuração social, por esse motivo Marx afirma ser a 

economia o ponto central para se desvendar e entender a vida social, 

identificando estruturalmente como uma sociedade se reproduz. 

 O capitalismo traz em si uma contradição, a relação social que 

assegura sua reprodução, cerceia a liberdade do homem, direcionando tudo 

para a produção industrial e suas relações mercantis, dessa forma, como as 

sociedades não são estáticas, conflitos e lutas de classes surgem nesse 

cenário. Dentro dessas dimensões, a cultura também tem seu papel, pois é 

através desta que se transmite de geração a geração preceitos que se 

naturalizam na vida social, e é através da cultura também, no seu viés 

catártico, que se encontram elementos de contestação da ordem social. 

 

 

 

1.2 – Gênese da Educação Burguesa (Escola de massas) 

  

  

 
Desde a Antiguidade se vê a evolução do homem frente as suas 

necessidades, sejam elas físicas ou intelectuais, serem supridas de alguma 

forma em consequência da apreensão de conhecimentos, através do 

trabalho, que lhes facilite a vida. 

O homem, diferente dos outros animais, passa a projetar 

teleologicamente suas ações frente à natureza, determinando assim suas 

relações sociais ao mesmo tempo que produz sua história dentro do contexto 
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de sociedade em que se insere, causando transformações e concebendo o 

trabalho como forma histórica, evidenciando sua indissociabilidade com os 

processos de formação/educação para o trabalho e para a vida. 

Partindo do pressuposto que de sempre existiram ao longo da história, 

formas de enquadramento dos homens às relações sociais de produção. 

Desde os ritos de iniciação das sociedades primitivas, quando era 

responsabilidade dos mais velhos inserir os jovens para integrá-los em 

sociedade, até o capitalismo que hoje predomina, a história mostra inúmeras 

concepções de educação, a ponto de se confundir a origem da educação 

com a própria existência do homem. Porém esse processo se complexifica 

de acordo com as necessidades apresentadas pela evolução social e as 

relações de produção que já não são mais tão simplificadas, exigindo a cada 

dia novas tecnologias e enfrentamentos, deixando claro que longe de ser um 

processo natural, essas relações são historicamente construídas e 

necessitam de instituições que organizem essa tarefa, assim a escola como 

se conhece hoje surgiu para suprir essa lacuna. 

A separação entre trabalho e educação é evidenciada também na 

divisão de classes, uma educação para os homens livres, a educação 

intelectual historicamente identificada como a educação formal elitizada,  e 

outra para a classe desprovida de recursos, ou seja, educação para o 

trabalho. Manacorda (1989, p. 356)  mostra que, 

 
[...] A consciência da separação entre as duas formações do 

homem tem a sua expressão literária nas chamadas “sátiras 

dos ofícios” 3  Logo esse processo de enculturação se 

transforma numa instrução que cada vez mais define o seu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3A Sátira dos ofícios, também chamada Instruções de Dua-Kheti, é uma obra literária de tipo didático 
do Antigo Egito, datada cerca 2400 a.C. Pertence ao gênero Sebayt, e foi escrita pelo escriba Dua-
Kheti para o seu filho Pepi. Pensa-se que o autor pôde ter sido guiado pelas Instruções de 
Amenemhat. 
Descreve um certo número de profissões com uma luz exageradamente negativa, ressaltando as 
vantagens do escriba: É considerada geralmente uma sátira, embora Helck acredite que reflete a 
verdadeira atitude dos escribas para outros profissionais.  
O texto sobreviveu na íntegra no papiro Sallier II escrito durante a XIX dinastia. O papiro encontra-se 
no Museu Britânico, o qual também guarda outros fragmentos, bem como no Louvre, a biblioteca 
Morgan Library e outras instituições. Era um dos textos mais frequentemente copiados pelos 
estudantes durante as dinastias XIX e XX  (http://pt.cyclopaedia.net/wiki/Satira-dos-oficios). 
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lugar como uma escola, destinada à transmissão de uma 

cultura livresca codificada, numa áspera e sádica relação 

pedagógica. 

 

 

Com a concepção de um certo controle das relações sociais e de 

produção que sempre existiu nas sociedades, Enguita (1989) mostra que a 

etimologia da escola como instituição de adequação dos indivíduos às 

relações de produção, tem origem na sociedade burguesa com a 

consolidação de suas relações de produção, que exigia um trabalhador 

moldado para esse novo processo. Assim o papel das instituições 

educacionais era o de domesticar o indivíduo através de uma educação 

limitada e rígida, para que não alimentasse qualquer tipo de ambição, ou 

seja, disciplinando o comportamento deste, mas que ao mesmo tempo fosse 

funcional às demandas da indústria, adequando-o para o trabalho 

assalariado. 

Enguita (1989) afirma que o processo educacional, longe de ser linear, 

teve várias causas para o seu desenvolvimento, entre elas, questões 

militares, políticas e religiosas, mas sem dúvida o elemento mais evidente foi 

a necessidade de força de trabalho qualificada para alavancar a produção 

industrial. Esse elemento consegue direcionar todas as mudanças nesse 

processo, embora o mesmo não seja suficiente para cumprir totalmente o 

papel socializador das novas gerações direcionadas para o trabalho 

assalariado, surgindo conflitos e contradições,  entre elas o fato da escola se 

posicionar para atender somente ao modo de produção vigente, o capitalista, 

embora existirem outros modelos. Enguita aponta alguns fatores que 

direcionam a predominância do modo de pensar capitalista em relação a 

escolarização como hoje é conhecida, 

 
[...] Em primeiro lugar, as grandes empresas capitalistas 
sempre exerceram uma grande influência sobre o poder 
político, quando não foram capazes de instrumentaliza-lo 
abertamente. Em segundo lugar, além das autoridades 
públicas foram apenas os “filantropos” recrutados ou auto-
recrutados entre as fileiras do capital os que puderam prover 
de fundos um grande número de inciativas privadas e, de 
preferencia, como é lógico, as que mais se ajustavam a seus 
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desejos e necessidades. Em terceiro lugar, os viram estas, 
essencialmente ou em grande medida, como um caminho 
para o trabalho e sobretudo, para o trabalho assalariado, 
aceitando por conseguinte, de boa ou má vontade, sua 
subordinação às demandas das empresas. Em quarto lugar, 
as escolas, como organizações que são tem elementos em 
comum com as empresas que facilitam o emprego das 
primeiras como campo de treinamento para as segundas. 
Em quinto lugar, as empresas sempre apareceram na 
sociedade capitalista como o paradigma da eficiência e 
gozaram sempre de uma grande legitimidade social, seja na 
instituições desejáveis ou como instituições inevitáveis – 
exceto em alguns períodos de agitação social, os mesmo em 
que também se viram questionadas as escolas -, 
convertendo-se assim em um modelo a imitar para as 
autoridades educacionais. E, em último lugar, mas não por 
sua importância, convém recordar que as escolas de hoje 
não são o resultado de uma evolução não conflitiva e 
baseada em consensos generalizados, mas o produto 
provisório de uma longa cadeia de conflitos ideológicos, 
organizativos e, em um sentido amplo, sociais. (ENGUITA, 
1989, p. 131) 

 

 

Nesse ínterim, dissemina-se uma ideologia fortemente articulada com 

sua funcionalidade ao projeto capitalista, moldando-se valores e atitudes aos 

indivíduos exclusivamente para a produção, excluindo-se conhecimentos 

para uma educação socializadora e emancipadora, havendo uma cisão entre 

a vida privada e a escola. 

A compreensão de educação transita pela capacidade que se tem de 

investigar e desvendar a gama de dimensões que perpassam a vida 

humana, sejam elas políticas, econômicas, produtivas e etc., Essas 

categorias vão além das práticas pedagógicas, pois é nas relações sociais 

que se materializa a educação colocando a sociedade e a educação em 

interdependência. 

Não há possibilidades de neutralidade na educação, ela se molda em 

sociedade com todas as suas contradições e conflitos, dando materialidade 

as suas condições e possibilidades concretas dentro da lógica em que está 

inserida. Na esfera capitalista, a educação configura a negação de uma 

emancipação plena ao ser social, dada a sua face alienante, mas com o 

caráter contraditório existente na sociedade burguesa, essa mesma 

educação tem a possibilidade da mutabilidade, podendo adquirir um caráter 
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que busca a emancipação, excedendo a própria finalidade, dependendo da 

concepção por qual for orientada, nesse sentido Ariovaldo Santos  diz que, 

 

 
[...] Tornou-se praticamente impossível, no campo da 
cotidianidade, vivenciar um espaço da vida que fique imune 
aos esforços de socialização e, consequentemente, de 
educação propostas pelo capital. Ele precisa ocupar todos 
os espaços para garantir mecanismos de produção e 
reprodução. Assim, estabelece uma multiplicidade de 
iniciativas que, articuladas consciente ou inconscientemente 
na cotidianidade, reconstroem o terreno necessário para a 
sua dominação. Compreender continuamente esses 
mecanismos, uma vez que eles são periodicamente 
reformatados ou ampliados, torna-se uma necessidade a 
todos aqueles que se colocam em defesa da emancipação 
social e pela construção de seres omnilaterais imersos em 
uma vida dotada de sentido. (SANTOS, 2008, p. 46/7) 
 
 
 

O pensamento marxista defende que o homem é educado em 

sociedade, de acordo com as condições materiais postas, e o 

desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais de cada 

época, demandando a cada estágio a percepção da dialética vigente. O 

debate acerca da educação quando determinado unicamente numa 

perspectiva positivista, descartando sua materialidade concreta como parte 

das relações sociais, anula possibilidades de se analisar a totalidade dessas 

relações, imbricadas que estão dentro de um contexto capitalista, sua 

organização de forças produtivas e sua relação de força entre classes. 

Na educação burguesa, há sempre como referência a funcionalidade 

ao sistema, uma educação que estimula o individualismo e a 

competitividade, no entanto é somente numa perspectiva de cooperação e 

coletividade que se pode lutar para a transformação social e emancipação do 

homem.  

 

 

1.3 – A Educação Elitista da Sociedade Burguesa: Destinando a grande 

educação para as classes burguesas e a educação técnica para o 

proletariado 
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O sistema educativo tal como hoje se conhece, teve uma trajetória de 

transformações ao longo da história, mas não necessariamente uma 

evolução linear pautada nas relações sociais e sua funcionalidade material. 

Alguns intelectuais burgueses, tentam naturalizar certos conceitos, como a 

educação diferenciada para a elite, e educação voltada ao trabalho para as 

classes pauperizadas, mas se observa que o sistema educativo vai se 

adequando à época, de acordo com as necessidades materiais destas, 

Manacorda afirma à época  dos oitocentos que, 

 

 
 [...] todo o sistema educativo vai mudando em muitos dos 

seus aspectos. Especialmente verifica-se “a aliança do saber 
com a indústria”: a instituição escola recebe do trabalho 
produtivo conteúdos culturais antes excluídos; as novas 
disciplinas científico-técnicas são o aspecto moderno dos 
conhecimentos inerentes às antigas artes mecânicas. O 
aprendizado coorporativo, tendo desaparecido perante a 
fábrica, deixa como herança à instituição escola, até agora 
elitista e exclusivamente intelectual, suas exigências 
produtivas e manuais: a fábrica dá a essas exigências as 
novas características da “grande ciência” moderna. 
(MANACORDA, 1999, p. 359) 

 
 

  Com as constantes transformações sociais e econômicas, a educação 

é obrigada a se modernizar, tornando-se cada vez mais pragmática, dando 

ênfase aos conteúdos técnicos-científicos. Os trabalhadores analfabetos 

necessitavam de uma certa instrução, surge então escolas diferenciadas 

para pobres e para ricos, apesar de se reivindicar uma escola única. A 

educação diferenciava-se para a elite, existindo uma dicotomia, resultante da 

divisão social: trabalho intelectual (classe dominante) e trabalho manual 

(classe popular), deixando em lados opostos a educação da elite e das 

camadas trabalhadoras, assim 

 

 
O ensino, no regime demo-burguês, caracterizava-se, 
sobretudo, como um ensino classista. A escola burguesa 
distingue e separa as crianças em duas classes diferentes. A 
criança proletária, qualquer que seja sua capacidade, não tem 
praticamente direito, na escola burguesa, senão a uma 
instrução elementar. A criança burguesa, por outro lado, 
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também qualquer que seja sua capacidade, tem direito à 
instrução secundária e superior. O ensino nesse regime não 
serve portanto, em nenhum modo para a seleção dos 
melhores. De um lado, sufoca ou ignora todas as inteligências 
da classe pobre; de outro lado, cultiva e diploma todas as 
mediocridades das classes ricas. (MARIÁTEGUI, 2007, p. 75) 
 
 

Nietzsche (2003) apontava duas tendências nesse processo, que em 

sua opinião seriam nefastas: a tendência da ampliação cada vez maior da 

cultura; e a tendência à redução da cultura através da especialização, 

afirmava que tanto uma quanto a outra eram completamente equivocadas e 

seriam meros métodos alternativos de educação. 

 Nietzsche acenava para o projeto educacional burguês ao defender 

que a universalização da cultura e sua ampliação seriam meramente nocivas 

e quantitativos para um mercado cada vez mais ávido de força de trabalho 

especializada, baseando-se unicamente na lógica de mercado, distante 

portanto de uma elevação do nível cultural que deve se destinar apenas para 

a elite. 

 Essa aculturação trazia como consequência a divisão do trabalho nas 

ciências e a especialização do erudito em determinada área do saber, 

conduzindo-o a um torpor do impulso crítico e emancipatório. Nietzsche era 

defensor contundente de que existiam poucos homens capazes para esse 

tipo de educação, ao afirmar que, 

 

 
[...] a cultura superior, que é antes de mais nada a cultura 
filosófica, é uma dádiva que a natureza reserva somente 
para um pequeno número de indivíduos excepcionais; 
portanto, não se pode pretender que as grandes massas 
estejam em condições de adquiri-la, pois o espírito da cultura 
autêntica tem uma “natureza aristocrática”. Pretender que a 
cultura seja acessível às massas é, antes de mais nada, 
desconhecer “a hierarquia natural no reino do intelecto”: a 
natureza determina os dons e as aptidões que seus rebentos 
humanos podem ter, e a sua prodigalidade não vai a ponto 
de dar todos os dons a todos os homens, nem dar a todos os 
homens a visão filosófica. Uma aristocracia do espírito se 
define como aqueles indivíduos capazes de herdar a 
exemplaridade dos grandes homens do passado e ao 
mesmo tempo ser a condição das grandes obras que ficarão 
para o futuro; uma aristocracia do espírito não é, nem pode 
ser, uma simples função do estado ou do mercado, mas 
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deve guardar a máxima liberdade e autonomia que exige a 
sua posição de formador do pensamento. (SOBRINHO, 
2003, p. 14/ 15) 
 

 
 Essa visão reforça a naturalização do status quo burguês, avalizando 

os princípios ideológicos dominantes, no qual se educa somente para uma 

adequação ao “espírito da época” (SOBRINHO, 2003, p. 23). Essa 

massificação da educação deu abertura para inúmeros estabelecimentos de 

ensino voltados à formação das grandes massas, que segundo Nietzsche 

eram educados por mestres tão medíocres quanto seus alunos, por esse 

motivo defendia a necessidade de uma “aristocracia cultural, contra a 

mediocridade intelectual vigente nos estabelecimentos de ensino e nos 

meios intelectuais” (Ibid. p. 29) 

Nietzsche critica a educação da sua época por formar as elites como 

profissionais e técnicos para o funcionalismo e o mercado, o que depunha 

contra a elevação da cultura e não formavam homens livres e cultos, homens 

superiores, ou seja, o que existiam eram pseudo-cultos. Para Nietzsche 

(SOBRINHO, 2003, p. 13) [...] a cultura autêntica não deve absolutamente 

ser confundida nem com a erudição nem com o jornalismo modernos, isto é, 

nem com a comodidade da disciplina especializada nem com a mediocridade 

de uma linguagem bárbara. 

Desse modo, a escola configura na sua totalidade de sistemas de 

ensino, durante o período obrigatório escolar algum tipo de divisão, entre o 

ensino intelectual e o profissional, moldado para a condução de jovens 

respectivamente a postos de trabalho de terno ou macacão, criando 

mecanismos de divisão na formação do indivíduo induzindo-o a um 

alheiamento à percepção dos processos históricos, sociais e produtivos, 

disseminando também uma falsa ideologia meritocrática de igualdade de 

oportunidades, nesse sentido Emir Sade diz quando alude à Mészaros, 

 
A educação que poderia ser uma alavanca essencial para a 
mudança, tornou-se instrumentos daqueles estigmas da 
sociedade capitalista: “fornecer os conhecimentos e o 
pessoal necessário à maquinaria produtiva em expansão do 
sistema capitalista, mas também gerar e transmitir um 
quadro de valores que legitima os interesses dominantes”. 
Em outras palavras, tornou-se uma peça do processo de 
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acumulação de capital e de estabelecimento de um 
consenso que torna possível a reprodução do injusto sistema 
de classes. (MÉSZAROS, 2008, p. 15) 
 
 

Há assim uma dicotomia entre os campos de produção e saber, com 

os do trabalho e da aprendizagem, incentivando a uma passividade 

contemplativa nessa inserção, na qual o que se apreende são fragmentos de 

saberes unilaterais e parciais, desprovidos da sua integralidade ontológica. 
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II – EDUCAÇÃO TÉCNICA : DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL AOS DIAS 

ATUAIS 

 

 

 

Estranhem o que não for estranho. 

Tomem por inexplicável o habitual. 

Sintam-se perplexos ante o cotidiano. 

Tratem de achar um remédio para o abuso. 

Mas não se esqueçam 

De que o abuso é sempre a regra. 

(Bertolt Brecht) 

  

 

 

2.1 – Processo de trabalho e educação 
 
 
 
 Os desdobramentos do processo de produção que perpassam a 

educação têm sua origem em épocas anteriores ao surgimento do 

capitalismo, e acompanham a dinâmica de mutabilidade social no seu 

percurso histórico, balizando as relações dentro dos diversos modelos 

societais até o capitalismo como hoje se conhece. No entanto, é na 

reestruturação produtiva que se vê refletido com maior ênfase, novas 

configurações e exigência de competência 4  cada vez mais qualificadas, 

influenciando diretamente as práticas pedagógicas para a formação de mão 

de obra qualificada e adequada aos propósitos capitalistas. Importante se faz 

apreender que nem as mudanças estruturais gerais do processo educativo 

nem as do processo produtivo poderão ser compreendidas separadamente, 

pois a manutenção de uma das estruturas corresponde ao modo de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Competência:  no contexto atual de gestão e gerenciamento busca-se a excelência das estruturas 
subjetivas e hipotéticas que se materializam na ação dos sujeitos  quando estes conferem uma dada 
significação a uma situação precisa no trabalho e agem de forma eficiente e eficaz na resolução de um 
problema. Deduz-se a existência de competências a partir de resultados de intervenções concretas e, 
por isto, elas têm uma conotação de sucesso. (MACHADO, 2007. p. 6) 
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reprodução da outra. Nesse contexto, aborda-se os processos produtivos 

pelos quais foram delineados o atual modo de produção e o processo 

educativo que embasou toda a sorte de aparatos técnicos-científicos que 

hoje permeiam a reestruturação produtiva. Leandro Konder ressalta que, 

 
Na sua história concreta, o conhecimento científico – sob as 
condições de alienação criadas pela divisão da sociedade em 
classes – não tem se desenvolvido de maneira regular, 
contínua e uniforme, e sim de maneira bastante acidentada. 
Seria ingenuidade supor que, em cada época , possam ser 
sempre encontradas, em nítida oposição, de um lado o 
conhecimento científico e dos outro o pensamento ideológico 
comprometido com a alienação. [...] Primeiro porque 
estaríamos lidando com um fetiche, um conceito de ciências 
desprovido de significação concreta e sem valor operatório, 
uma abstração hipostasiada. E não estaríamos levando em 
conta o fato de que o próprio conceito de ciência vem se 
modificando substancialmente através dos tempos.  
(KONDER, 2009, p. 100/1) 
 
 

 Os seres humanos tem como diferencial, comprovado em todas as 

áreas de conhecimento, a capacidade de pensar e executar, daí a gênese de 

pensamentos com estruturas complexas que possibilitam desdobramentos 

necessários à manutenção da vida em sociedade que perpassa todas as 

esferas, desde sua sustentabilidade física, chegando ao plano político e 

social. Nesse processo, tem-se o trabalho como  centralidade, até os dias de 

hoje, categoria primordial na constituição das classes sociais que formam a 

sociedade, na qual se encontra a base da formação da identidade dos 

indivíduos, como afirma Sarup quando fala sobre alienação e ensino, 

 

 
[...]  O homem, em todas as suas esferas de vida, está 
envolvido na objetivação. Marx ressalta, continuamente, que 
o homem é inevitavelmente social. O trabalho e a 
criatividade devem ser realizados com os outros e para os 
outros; em consequência, ele é um ser social. As pessoas 
estão sempre em íntima relação mútua, devido as suas 
necessidades, e a maneira de satisfazê-las cria, entre elas, 
elos recíprocos, como as relações sexuais, o intercâmbio, a 
divisão do trabalho. O indivíduo não pode fugir à sua 
dependência da sociedade, mesmo quando age sozinho: o 
material, as habilidades, a própria linguagem, de que se 
utiliza, são produtos sociais. ( SARUP, 1978, p. 123) 
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 Numa sociedade de base capitalista, com todas as contradições 

existentes em sua concepção, nota-se na escolaridade desigual a 

reprodução da divisão social do trabalho, dissimulada e justificada 

ideologicamente pela ordem que ela, a escola, reproduz, dentro de uma 

proposta liberal de meritocracia, na qual o indivíduo teria igualdade de 

oportunidades e portanto tão propenso ao sucesso e à mobilidade social 

quanto outro qualquer. Existe uma simbiose entre o processo educativo e o 

processo de trabalho, quando as estruturas por meio das quais as escolas 

mediam as contradições do processo de trabalho contribuem diretamente 

para a reprodução das estruturas e das relações sociais existentes. Dentro 

do contexto, Braverman mostra a necessidade cada vez mais latente da 

busca por novas qualificações5, que são criadas pela própria sociedade 

capitalista, na qual a educação deve responder de forma a suprir tais 

necessidades. 

 

 
O modo capitalista de produção destrói sistematicamente 
todas as perícias à sua volta, e dá nascimento a 
qualificações e ocupações que correspondem às suas 
necessidades. As capacidades técnicas são daí por diante 
distribuídas com base estritamente pela “qualificação”.  A 
distribuição generalizada do conhecimento do processo 
produtivo entre todos os participantes torna-se, desse ponto 
em diante, não meramente “desnecessária”, mas uma 
barreira concreta ao funcionamento do modo capitalista de 
produção. (BRAVERMAN, 1974, p. 79) 
 
 

 Historicamente a educação para o trabalho teve seu ápice dentro dos 

preceitos taylorista/fordista6, que incorporou ao processo de produção, a 

especialização das atividades. Esse sistema de produção teve sua 

consolidação no final do sec. XIX,  com o avanço tecnológico e o 

investimento em pesquisas, que alcançaram altos níveis, desencadeando 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Dentro do contexto da reestruturação produtiva, qualificação é uma soma de atributos e 
características pessoais somado a uma educação ‘técnica-profissionalizante, dessa forma afere ao 
trabalhador a possibilidade de se tornar “empregável”. 
6  - Taylorismo (desenvolvido por Frederick W. Taylor) tinha como principal característica  a 
mecanização e divisão do processo produtivo em várias partes e a racionalização do tempo e do 
movimento dos operários que pudessem ser controlados por inspetores. Separação do trabalho 
intelectual e do trabalho manual. 
 -  Fordismo (desenvolvido por Henry Ford) caracterizava-se pela produção em massa e padronização 
das mercadorias (PINTO, 2010) 
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novos elementos para uma revolução científico-industrial nas diversas 

especializações (microeletrônica, metalurgia, siderurgia, química, 

telecomunicações, etc..), aliada a um consumo desenfreado de bens gerado 

pela elevação de renda da classe trabalhadora, proporcionada pelo 

keynesianismo7. 

 Cabia à escola então, moldar o trabalhador necessário à esse modelo 

produtivo com um mínimo de instrução, e essa educação seria totalmente 

voltada a disciplinar a memorização e repetição capaz de operacionalizar a 

tecnologia disponível nas indústrias. 

Porém foi com o Toyotismo8, diante das transformações estruturais e 

dos avanços tecnológicas, que se buscou um trabalhador com um padrão de 

conhecimentos mais amplo e dinâmico que pudesse potencializar esse 

conhecimento à serviço do capital, com alternativas mais rígidas de 

apropriação da força de trabalho. Para ALVES (2011) com o toyotismo, o 

capital busca reconstituir algo que era fundamental na manufatura, o velho 

nexo psicofísico do trabalho profissional: “a participação ativa da inteligência, 

da fantasia, da iniciativa do trabalho”, e assim agregar valor as mercadorias 

produzidas, dessa forma, 

 

 
[...] por meio da recomposição da linha de produção, com 
seus vários protocolos organizacionais (e institucionais), 
procura “capturar” o pensamento do trabalhador, operário ou 
empregado, integrando suas iniciativas afetivo-intelectuais 
nos objetivos da produção de mercadorias. [...] O que 
significa que, se no fordismo o trabalhador na linha de 
montagem, executando tarefas monótonas e repetitivas, 
pensava demais, ou como disse Gramsci, “tem muito mais 
possibilidades de pensar” (o que poderia leva-los “a um 
curso de pensamento pouco conformista”), sob o toyotismo, 
o trabalhador pensa e é obrigado a pensar muito mais, mas 
colocando a inteligência humana à serviço do capital. 
(ALVES, 2011, p. 112) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 O termo se refere ao economista  inglês John Maynard Kaynes (1883-1946), que  defendia 
uma política sócio-econômica que assegurasse um certo padrão de consumo para a classe 
trabalhadora, assim como garantidos alguns direitos sociais (ex. Seguridade social) como 
forma de garantir equilíbrio econômico e social. (PINTO, 2010) 
8Toyotismo, caracteriza-se pela flexibilização da economia. Organizada no Japão, nos anos 
50, pela Toyota Motor Company, denominada por Harvey (1992) de “acumulação flexível” 
(PINTO, 2010) 
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Nessa configuração o indivíduo polivalente,  aquele de múltiplas 

competências,  se enquadra melhor dentro dos padrões, desse modo, o 

ensino técnico como formação rápida foi amplamente valorizado e 

incentivado. 

Segundo Geraldo Augusto Pinto (2010, p. 48/49) nesse processo os 

trabalhadores têm classificações distintas, enquanto um grupo concentra-se 

nas grandes empresas, em círculos operacionais e gerenciais, com alto nível 

de formação técnico-escolar, com certas regalias e participação em 

negociações sindicais quanto ao processo de trabalho, no outro grupo se tem 

trabalhadores, em maior número que o primeiro, que se submetem a 

subempregos, na grande maioria terceirizados ou sob outras formas 

“predatórias” [aspas do autor] de trabalho. Nesse contexto, os trabalhadores 

sofrem diretamente com a precarização das condições de trabalho, sendo 

desrespeitados constantemente em seus direitos sociais, com baixos salários 

e desproteção legal. Para que se possa ter uma visão ampliada desses 

processos, importante se faz apreender sua dinâmica dentro do moderno 

mundo capitalista, assim, 

 
[...] devemos distinguir as mudanças ou rupturas, que 
mudam a natureza das relações sociais, das mudanças que 
trazem alterações, porém, mantêm a velha ordem social. 
Essa distinção nos permite compreender como as diversas 
formas de trabalho e vínculos laborais, assim como as 
políticas educacionais, são definidos de acordo com as 
exigências e os valores da ordem produtiva e da ordem 
social. (CIAVATTA, 2011, p. 168) 

 

 

Saviani traz à tona a discursão sobre contradição que existe na 

educação capitalista que balizam os limites dessa educação/instrução para 

os trabalhadores quando afirma que, 

 
[...] Aí 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 
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produção. É 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,p. 9) 

 
 

Dessa forma, organizam-se de acordo com esse modo dominante de 

produção escolas profissionalizantes independentes da escola formal, 

mantendo como centralidade o trabalho e sua objetivação dentro do 

processo produtivo. 

 

 

2.2 -  Educação Técnica 
 
 
  
 No pós-guerra, o keynesianismo aliado ao regime de acumulação 

fordista, se revelou uma alternativa para o crescimento econômico e um 

governo fortalecido, juntos fomentam a reestruturação produtiva necessária 

após os anos de crise. Com os avanços na área da tecnologia em todos os 

setores, a economia rompia as barreiras geográficas, e se torna 

transnacional, tal qual o capital financeiro. Houve incentivos (desoneração de 

impostos) para a descentralização da produção que migrou para  países 

periféricos de economia capitalista pouco desenvolvida.  

 A Teoria do capital Humano, formulada nos anos 50 por Theodore W. 

Schultz9, e posteriormente retomado por Gary Becker10 nos anos 80, ligado 

ao pensamento neoliberal e a área educacional, traz em seu conceito a 

necessidade de se agregar valor aos indivíduos através da educação como 

fator de crescimento social e econômico. Sintetiza a educação tendo por 

função primordial transformar “habilidades” e conhecimento, elevando a 

cognição e a produtividade, permitindo a elevação de ganhos. Desse modo, 

capital humano, educação e crescimento econômico funcionarão de forma 

cíclica e dinâmica, sequencialmente.  Tal conceito é extremamente funcional 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
9 Prêmio Nobel de Economia (1979), Doutor em Economia pela Universidade de Wisconsin 
(SANDRONI, 1999. p. 546) 
10  Economista estadunidense. Professor na Universidade de Chicago. Ganhador do prêmio de 
Ciências econômicas em 1992 por ter estendido os domínios da análise microeconômica para o 
comportamento e interação humana. (FONTE: 
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/57929/Gary-S-Becker) 
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ao capital, pois além de aumentar significativamente a acumulação de lucros 

do capital, mascara os verdadeiros problemas sociais responsabilizando os 

indivíduos por sua mobilidade social ao mesmo tempo que fortalece no 

indivíduo uma educação alienadora.  

 O conceito tecnicista na organização educacional, surgido durante a 

revolução industrial se intensifica durante o século XX com o 

taylorismo/fordismo e ressurge com formas refinadas para se adequar à 

realidade da época e legitimar a concepção de que os investimentos em 

educação sejam determinados por critérios do investimento capitalista. Este 

conceito baliza a formulação das políticas públicas de educação nos países 

de economia capitalista, numa simbiose econômica/social/educacional. 

Historicamente a educação técnica profissionalizante foi oferecida à 

indivíduos de “segunda classe”, aqueles a quem não lhes resta outra 

alternativa a não ser a venda de sua força de trabalho. Nos dias atuais o 

enfoque é o da inclusão social e democratização. Esse conceito mutante 

segue sempre a organização produtiva do seu tempo, no entanto, existe uma 

dicotomia entre a dinâmica das mudanças no mercado de trabalho e a 

lentidão com que a educação se adequa às novas tecnologias, implicando 

diretamente na qualificação dessa força de trabalho, o que não é nada 

atraente para o capital, já que dentro da sua lógica, tem no trabalhador um 

ser “rentável”. Ademais, 

 
A negação de uma educação básica pública, de qualidade, 
gratuita, universalizada para toda a população tem um 
contraponto controverso na ênfase à preparação estrita para 
o trabalho que é oferecida ao longo do século XX e nas lutas 
dos trabalhadores por melhores condições de vida 
(CIAVATTA, 2011, p.165)  
 
 

A Política Educacional vigente tende a ser desprovida de criticidade, 

objetivando a uniformização do ensino dentro dos preceitos de estratificação 

social determinados pela economia, formando trabalhadores segundo os 

novos padrões de exploração, sem ampliar muito sua área de conhecimento, 

não havendo possibilidades de se pensar uma outra realidade. Esse 

processo se dá no contexto de uma crise estrutural do capital, aliada à 

reestruturação produtiva e aos ideais neoliberais. No Brasil, em plena crise 
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do capital durante a década de 90, realizou-se contrarreformas liberais na 

educação, assim como em momentos anteriores quando se fez necessário 

para o capital. 

Os cursos voltados para a profissionalização dos trabalhadores, 

segundo Saviani (1994) em sua grande maioria foram organizados no âmbito 

das empresas ou do sistema de ensino, tendo como referência o padrão 

escolar, mas determinados pelas necessidades dos processos produtivos. 

Saviani (2008) aborda algumas características da Política Educacional 

Brasileira, dentre elas destaca as limitações tributárias estruturais e a 

descontinuidade. Para o autor a história da educação brasileira 

metaforicamente pode ser comparada a um pêndulo em ziguezague (p. 11), 

onde sucedem-se reformas que não dão sequência a anterior, trazendo 

consequências nefastas a cada nova reforma, como a meta não cumprida da 

eliminação do analfabetismo, por exemplo. As reformas  geralmente se 

adequam aos imperativos capitalistas, transferindo a responsabilidade 

pública para a sociedade civil, no que concorre à privatização da educação, 

tornando esse mais um nicho de rentabilidade para o capital. 

No Brasil, ainda durante a República Velha surgem os primeiros sinais 

de mudanças efetivas para o ensino profissionalizante, quando o capitalismo 

aqui ainda engatinhava e a necessidade de força de trabalho se fazia 

presente. Carli (2010) faz um apanhado histórico da Educação no Brasil e 

traz um desenho das políticas direcionadas à Educação Técnica, desde o 

seu primórdio, quando da formação de um parque industrial no país. 

 Em 1909, o então Presidente da República, Nilo Peçanha, assina o 

Decreto n. 7.566, criando Escolas de Aprendizes Artífices em todos os 

Estados brasileiros, subordinadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio. No texto do referido Decreto (publicação original), se encontra o 

seguinte argumento, considerando que, 

 
O aumento constante da população das cidades exige 

que se facilite às classes proletárias os meios de vencer as 
difficuldades sempre crescentes da lucta pela existência: 

Que para isso se torna necessario, não só habilitar os 
filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensavel 
preparo techinico e intellectual, como fazel-os adquirir hábitos 
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de trabalho profícuo, que os afastara da ociosidade ignorante, 
escola do vicio e do crime; 

Que é um dos primeiros deveres do Governo da 
Republica formar cidadãos uteis à Nacão: (Decreto Lei n. 
7.566. de 23 de Setembro de 1909)11 

 
 
 Esse texto mostra claramente para quem era direcionado o ensino 

técnico, determinando o estrato social à quem era destinado esse tipo de 

aprendizado. Ainda nesse Decreto, vale ressaltar o texto do Art. 6., que trata 

da admissão desses alunos destacando, 

 
Art. 6. Serão admittidos os indivíduos que o requererem 
dentro do prazo marcado para a matrícula e que possuírem 
os seguintes requisitos, preferidos os desfavorecidos da 
fortuna: 
 

a) idade de 10 annos no mínimo e de 13 annos no 
máximo; 

b) não soffrer o candidato moléstia infecto-
contagiosa, nem ter defeitos que o impossibilitem 
para o aprendizado do officio; 

§ 1. A prova desses requisitos se fará por meio de 
certidão ou attestado passado por autoridade 
competente. 
§ 2. A prova de ser o candidato destituído de recursos 
será feita por attestação de pessoas idôneas, a juízo 
do director, que poderá dispensal-a quando conhecer 
pessoalmente as condições do requereu à matricula. 
(Decreto Lei n. 7.566, de 23 de Setembro de 1909)12 
 
 

 

Carli (2010 p. 26/27) aponta a ideologização funcional capitalista, 

acerca do labor de crianças e jovens contido no relatório sobre a Lei de 

Menores (que colocava restrições à contratação de jovens com idade inferior 

a 14 anos). Para a burguesia o labor na indústria seria “a melhor de todas as 

práticas educativas” . 

Com os Decretos n. 4.127 de 1942 as Escolas de Aprendizes e 

Artífices passam à Escolas Industrial e Técnica, equivalente ao ensino 

secundário, formalizando então o ensino industrial ao processo educacional 

do País. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Disponível em: http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto:1909-09-23;7566 
12	  Disponível em:  http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto:1909-09-23;7566 
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Em 1942, o Ministro da Educação Gustavo Capanema (1900-1985) 

cria uma legislação nacional para o ensino técnico-industrial, destinados às 

“classes menos favorecidas”. São regulamentados os cursos técnico-

industrial, comercial, agrícola e normal. Funda-se o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI - 1942) e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC - 1946). 

Em 1961, sob grande efervescência política, foi aprovada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 4.024, estabelecendo 

a Educação como obrigação do Estado e livre à iniciativa privada. Sob o 

regime ditatorial, o ensino profissionalizante tornou-se obrigatório, esse fato 

segundo Ciavatta (2011) serviu de “álibi” para desviar os jovens do ensino 

superior e ideologizar a divisão social de classes com formação profissional, 

já que em dez anos, a profissionalização tornou-se opcional. 

A Lei n. 9.394/96, estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional,  “A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos 

objetivos da educação nacional, integra-se aos diferente níveis e 

modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia.” O termo educação profissional foi introduzido pela LDB (Lei n. 

9.394/96, cap. III, art. 39, alterada pela Lei n. 11.741, de 2008). Essa Lei foi 

aprovada durante o Governo do então Presidente Fernando Henrique 

Cardoso e trazia no seu Art. 36 “O ensino médio, atendia a formação geral 

do educando, poderá prepara-lo para o exercício das profissões técnicas” 

(CIAVATA, 2011, p.170). O termo educação profissional foi introduzida pela 

LDB (Lei n. 9.394/96, Cap. III, art. 39, alterada pela Lei n. 11.741, de 2008) . 

 Segundo consta da Legislação de Educação Profissional (2009, p. 

317) os Princípios da Educação Profissional são, 

 
As diretrizes curriculares nacionais para a educação 

profissional de nível técnico regem-se por um conjunto de 
princípios que incluem o da sua articulação com o ensino 
médio e os comuns com a educação básica, também 
orientadores da educação profissional, que são os referentes 
aos valores estéticos, políticos e éticos. 

Outros princípios definem sua identidade e 
especificidade, e se referem ao desenvolvimento de 
competências para a laborabilidade, à flexibilidade, à 
interdisciplinaridade e à contextualização na organização 
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curricular, à identidade dos perfis profissionais de conclusão, 
à atualização permanente dos cursos e seus currículos, e a 
autonomia da escola em seu projeto pedagógico. 

A educação profissional é, antes de tudo, educação. 
Por isso mesmo, rege-se pelos princípios explicitados na 
Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Assim, a igualdade de condições para o 
acesso e a permanência na escola, a liberdade de aprender 
e ensinar, a valorização dos profissionais da educação e os 
demais princípios consagrados pelo artigo 30 da LDB devem 
estar contemplados na formulação e no desenvolvimentos 
dos projetos pedagógicos das escolas e demais instituições 
de educação profissional. 

 
 

O PLANFOR – Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador e o 

PROEP- Programa de Expansão da Educação profissional, ambos desse 

mesmo período, sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, objetivavam 

a adequação do ensino às demandas da reestruturação produtiva (CARLI, 

2010), através da implementação dos Centros Federais de Educação  

Tecnológica (CEFET), o autor defende que, 

 
 

É possível de se dizer que, no limite, projetos como o 
PLANFOR constituíram-se em instrumentos para criar um 
exercito industrial de reserva para o capital reestruturado: 
dada as novas circunstâncias, uma parcela substancial da 
massa dos trabalhadores estava impossibilitada de ser 
empregada pelas fábricas, que substituíam o trabalho vivo 
pelo trabalho morto das máquinas; mesmo que qualificado, o 
trabalhador não conseguia o emprego, ainda que com a 
qualificação advinda do PLANFOR, estivesse apto a ocupar o 
espaço de trabalhador empregado. Pois é justamente isso 
que significa o pertencimento a um exército industrial de 
reserva: um trabalhador desempregado com as habilidades 
apropriadas para ocupar um lugar na fábrica. (CARLI, 2010, 
P.67) 
 
 

Ciavatta (2011 p.171) aborda o embate entre os segmentos 

empresariais e industriais acerca do sistema S (Senai, Senac, Senar, Senat, 

Sebrae) e os intelectuais, professores e gestores do Cefet no período do 

Governo Luiz I. Lula da Silva. Ocorre a revogação do Decreto n. 2.208, 

passando a valer o Decreto n.5.154 (2004), esse decreto mantém a 

possibilidade da educação profissional concomitante ao ensino médio, mas 

abre a alternativa ao ensino médio integrado à educação profissional. 
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Na Lei n. 11.741/2008, Altera-se os dispositivos da Lei n. 9.394/ de 20 

de Dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações de 

educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e 

adultos e da educação profissional e tecnológica.  

Na listagem abaixo, destacam-se algumas das principais Leis e 

Decretos referentes à Educação técnica que norteiam a legislação 

educacional brasileira, onde pode-se observar os avanços sequenciais no 

que tange a Educação técnica do País desde a LDB de 1996. 

 

 

LEIS 

Lei n. 9.394/1996 Atual LDB 

Lei n. 10.172/2001 Aprova a PNE 

Lei n. 11.741/2008 Alteração na LDB – Educação 

Profissional e Tecnológica 

Lei n. 11.892/2008 Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica 

 

 

 

DECRETOS 

Decreto n. 5.154/2004 Alteração Decreto n. 2.208/1997 

Decreto n. 5.840/2006 Institui o Proeja 

Decreto n. 6.301/2007 Institui o Sistema E –TEC Brasil 

 

 

 

 

PARECER 

Parecer CNE/CEB n. 16.1999 Diretrizes Curriculares nacionais para 

a Educação Técnica de Nível Médio 

Parecer CNE/CES n. 436/2001 Orientação para implantar Cursos 
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Superiores de Graduação em 

Tecnologia 

Parecer CNE/CP    n. 29/2002 Diretrizes Curriculares nacionais 

Gerais para a Graduação 

Tecnológica 

Parecer CNE/CEB n. 39/2004 Atualiza DCN para a Educação 

Profissional 

Parecer CNE/CEB n. 40/2004 Avaliação e Certificação Profissional 

Parecer CNE/CEB n. 11/2008 Dispõe sobre a Instituição do 

catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos 

 

 

RESOLUÇÃO 

Resolução CNE/CEB n. 04.1999 Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Técnico de Nível 

Médio 

Resolução CNE/CP n. 03/2002 Institui Diretrizes Curriculares 

nacionais para a Graduação 

Tecnológica 

Resolução CNE/CEB n. 01/2005 Atualização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais 

 

  

  Sob a lógica da divisão classista e de produção, a educação submete 

o individuo a uma formação unilateral, incitando a competitividade com o 

intuito de aumentar sua superexploração e camuflar as relações antagônicas. 

Para se adequar a um novo formato de produtividade adotado pela 

economia, o trabalho nos dias atuais abrange também horas que 

anteriormente seriam de descanso para o trabalhador, como os finais de 

semana, por exemplo, graças ao alcance das novas tecnologias, 

aumentando dessa forma a superexploração da mais valia. Referindo-se ao 

contexto, Mészaros diz, 
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Quanto mais “avançada” a sociedade capitalista, mais 
unilateralmente centrada na produção de riqueza reificada 
como um fim em si mesma e na exploração de instituições 
educacionais em todos os níveis, desde as escolas 
preparatórias até as universidades – também na forma de 
“privatização” promovida com suposto zelo ideológico pelo 
Estado – para a perpetuação da sociedade de mercadorias. 
(MÉSZAROS, 2008, p. 80) 
 
 

A educação nesse contexto não passa de mais uma mercadoria que 

atende ao imperativo da exploração e reprodução das condições vigentes. “A 

escola do trabalho foi sacrificada à escola do emprego. (...) A escola Técnica 

também se tornou escola de funcionários”, (Gramsci apud Nosella, 2004, p. 

46). Toda a legislação educacional coaduna com esses princípios, 

corporificando ações efetivas que viabilizem uma dominação de classe 

através dos processos educativos. A naturalização ideológica da burguesia 

tende a difundir o ilusório conceito de que todos os cidadãos tem direitos 

iguais, dentre eles se inclui a educação, mas observando-se além das 

aparências, vê-se que essa realidade está longe de ser concretizada, dada 

as condições sociais e um abrangente processo de exclusão. 
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III –  ALTERNATIVAS DE EDUCAÇÃO NUMA CONCEPÇÃO 

UNIVERSALISTA : UMA EDUCAÇÃO EMANCIPADORA 

 

 

“A exigência de abandonar ilusões sobre sua condição 

é a exigência de abandonar uma condição que necessita 

de ilusões.” (MARX, 2000 p. 86)   

 

  

 A ideologia dominante tem na escola um instrumento que perpetua as 

desigualdades de classe, com uma visão puramente utilitarista que reproduz 

permanentemente esse ciclo sob a falsa aparência da democratização em 

todos os setores da vida material, mas tendo a contradição como uma 

característica dessa sociedade, fazendo permanecer ativos traços de uma 

resistência de consciência crítica. Tassigny (2004) articulada com as idéias 

de Lukács, enfatiza,    

 

 
[...] Constitui função essencial da educação, como categoria 
ontológica, em sua relação com a ética, ser mediação, ou 
participar ativamente da consubstanciação da generalidade 
humana para-si [...](Lukács, 1981, v. 118, p,108)  
[...] a educação, nessa perspectiva, é uma categoria 
específica do ser social: só o homem pode ser educado 
(Lukács, 1981, v. II*, p. 152) e, como tal, passa a se constituir 
complexo integrante e não alienável do devir-homem dos 
homens. (TASSIGNY, 2004, p. 85) 
 
 

 E complementa, 
 
 

Pontuamos que a práxis educativa, entretanto, só assume sua 
função social mais radical e mais autêntica quando passa a 
se efetivar como mediação das ações de natureza ética, ou 
seja, quando se realiza na sociedade capitalista, 
possibilitando a superação da relação dicotômica existente 
entre indivíduos e sociedade; e também quando facilita e 
generaliza o entendimento de que os homens são os sujeitos 
de sua história, ainda que em circunstâncias não escolhidas 
por eles (Idem, p. 304-325). (IBIDEM, p. 85) 
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 O debate acerca do papel da educação na sociedade, traz à tona uma 

diversidade de questionamentos e suposições, mas somente numa 

perspectiva de totalidade torna possível a sua compreensão, pois não se 

pode desconsiderar sua historicidade. Levando em conta que a formação de 

uma consciência crítica não se passa somente no interior da escola, mas 

perpassa a diversidade das relações sociais, toda a problematização da 

educação e sua funcionalidade ao sistema vigente, necessita de um olhar 

mais atento, da preparação e politização dos indivíduos, para que uma 

efetiva revolução na estrutura comportamental e na valoração - aqui tratado 

como valores emancipatórios, sem traços de moralismos arraigados e 

preconceituosos - das relações sociais que combatam a hegemonia 

dominante e assim possam transformar essa realidade. Nesse sentido, 

Vázques pontua que, 

 

 
[...] É o homem, definitivamente, quem muda as 
circunstâncias e muda a si mesmo. Através desse 
fundamento humano comum, coincidem a mudança das 
circunstâncias e a mudança do próprio homem. Mas essa 
coincidência só pode ser entendida – diz Marx – como prática 
revolucionária. Na transformação prático revolucionária das 
relações sociais, o homem modifica as circunstâncias e afirma 
seu domínio sobre elas, isto é, sua capacidade de responder 
a seu condicionamento ao abolir as circunstâncias que o 
condicionavam. Desse modo, como se trata, por um lado de 
circunstâncias humanas – relações sociais, econômicas – e, 
por outro, os homens são conscientes dessa transformação e 
de seu resultado, a mudança das circunstâncias não pode ser 
separada da mudança do homem, da mesma maneira que as 
mudanças que se operam nele – ao elevar a consciência – 
não podem ser separadas da mudança das circunstâncias. 
Mas essa unidade entre circunstâncias e atividade humana, 
ou entre transformações das primeiras e autotransformação 
do homem, somente se realiza em e pela prática 
revolucionária. (VÁZQUEZ, 2011, p.152 – grifo do autor) 
 
 
 

 O atual sistema propaga a escola como base estrutural da sociedade, 

sendo sua administração semelhante à empresarial, dessa forma se faz 

necessária uma análise crítica desses postulados para não cair no fatalismo 

de uma situação irreversível. A escola, inserida nas relações sociais, atende 

aos imperativos da dialética de causa e efeito dos determinantes sociais, ao 
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atentar para o fato de que todo o sistema resulta de um processo histórico, 

surgem possibilidades de superação características da mutabilidade social 

como resposta dos seus determinantes construídos dentro de uma 

consciência crítica que possibilitem a materialidade concreta dessa 

mudança. Sobre isso, Wellen ressalta que, 

 
[...] devido ao objeto e ao lócus de atuação, essa 
contradição, entre dominação e resistência se apresenta em 
graus diferenciados na escola e na empresa. Se, por um 
lado, dentro da empresa os efeitos de exploração do 
trabalho expressam maiores impactos no processo de 
resistência e formação crítica, por outro, dentro da escola, 
esses ingredientes se afastam do imediatismo e podem ser 
relacionados com a totalidade social mais facilmente. Nesse 
sentido de resistência às imposições do capital, enquanto na 
empresa a regra é sofrer a exploração sem entender a causa 
direta, na escola pode-se entender as causas da exploração, 
mesmo sem sofrê-las diretamente. (WELLEN, 2010, p. 162) 

 
 
 A exploração cada vez mais acirrada do trabalhador, transforma as 

individualidades, tornando-as mais egoístas e distantes de uma identidade 

de classe, que coletivamente poderiam se fortalecer e daí criar estratégias de 

articulação, reduzindo, mas não aniquilando completamente a capacidade de 

luta e de uma conscientização crítica de análise da sociedade em que estão 

inseridas, numa perspectiva de totalidade. A escola nesse sentido, tem um 

caráter dual, enquanto serve de aparelho ideológico para a classe capitalista, 

também serve para formar cidadãos com uma visão ampliada e humanizada 

da sociedade, visando sua emancipação, numa tentativa de superação do 

senso comum e da correlação de forças que perpassam essas relações, 

passando de mero observador à sujeito autônomo da realidade. 

Portanto, nesse contexto emancipatório, a práxis educativa se dá pela 

qualidade do conhecimento adquirido e o quanto da subjetividade do 

indivíduo é manifesta no sentido humano genérico, podendo esse indivíduo 

apreender a realidade posta tal qual ela é, e não como se apresenta, 

desfazendo mistificações que ideologizam sua real função dentro do sistema 

produtivo. Referindo-se a isso, Tassigny afirma que, 
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A educação constitui, precisamente, um nível mais espiritual e 
consciente do próprio processo de trabalho, surgindo ligada 
ao comportamento humano de auscultação da matéria, 
presente em todo ato de trabalho. No trabalho, existe uma 
relação prática e direta entre o sujeito e a realidade objetiva; 
na educação, a relação é mediatizada, envolvendo, 
prioritariamente, relações intersubjetivas, visando à 
apropriação, pelo sujeito, das diversas formas de objetivação 
humana (material, social, espiritual) e tendendo a fixar a 
relação do homem com a realidade na forma de 
conhecimentos generalizados indispensáveis às futuras 
objetivações. (TASSIGNY, 2004, p. 90) 
 

 
 A possibilidade da superação da lógica alienante do capital, tem nos 

processos educativos amplos inúmeras possibilidade no fortalecimentos dos 

seus determinantes, partindo do princípio da necessidade de romper com 

essa lógica cristalizada dos parâmetros de reprodução hegemônico. Tonet 

faz uma clara colocação acerca disso quando fala que, 

 
[...] A história é o resultado de atos teleológicos individuais, 
que por sua própria natureza, implicam na dimensão da 
liberdade. Tanto a totalidade social quanto qualquer uma das 
dimensões (totalidades menores) são assim constituídas. 
Assim, nada está pré-determinado de modo absoluto. Sendo 
assim, o fato da economia ser ontologicamente determinante 
não exclui que haja um grau relativo, mas efetivo, de 
liberdade de escolha. Estas escolhas, por sua vez, ainda que 
limitadas, poderão influenciar as outras dimensões sociais em 
sentidos diversos, ou seja, mais no sentido de frear ou de 
impulsionar a mudança. Daí porque é importante acentuar: 
tendência essencial não significa caráter absoluto. Este sim 
eliminaria a historicidade da esfera educativa. (TONET, 2005, 
p. 216) 
 
 

Compreende-se que uma concepção que dará suporte ao rompimento 

com a lógica capitalista, tem que vir embasada por uma educação fortalecida 

em conceitos universalistas, que forneça subsídios de lutas e estratégias 

para a construção de uma nova sociedade. Ademais, sabe-se que a 

transformação de uma das estruturas individualmente (educacional), não 

incide na transformação da outra estrutura (economia). Não se deve apenas 

remediar a situação e sim mitificar as causas do problema. Nesse sentido 

Mészaros é incisivo quando afirma que. 
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A razão para o fracasso de todos os esforços anteriores e que 
se destinavam a instituir grandes mudanças na sociedade por 
meio de reformas educacionais lúcidas, reconciliadas com o 
ponto de vista do capital, consistira – e ainda consiste – no 
fato de as determinações fundamentais do sistema serem 
irreformáveis. [...] Limitar uma mudança educacional às 
margens corretivas interesseiras do capital significa 
abandonar de uma só vez, conscientemente ou não, o 
objetivo de uma transformação social qualitativa. 
(MÉSZAROS, 2008 p. 26/27 – grifo do autor) 

  

 

O autor defendia portanto, uma mudança radical em todo o sistema 

capitalista e acredita que “isso não pode ser feito sem desafiar as formas 

atualmente dominantes de internalização, fortemente consolidadas a favor do 

capital pelo próprio sistema educacional formal.” (IDEM, p. 55- grifo do 

autor). Mészaros enfatiza ainda que, 

 
[...] O  que torna as coisas ainda piores é que a educação 
contínua do sistema do capital tem como cerne a asserção de 
que a própria ordem social estabelecida não precisa de 
nenhuma mudança significativa. Precisa apenas de uma 
“regulação mais exata” em suas margens, que se deve 
alcançar pela metodologia idealizada de “pouco a pouco”. Por 
conseguinte o significado da educação contínua da ordem 
estabelecida é a imposição arbitrária da crença na absoluta 
inalterabilidade de suas determinações estruturais 
fundamentais. (MÉSZAROS, 2008, p. 82) 
 
 

 Diante do quadro da crise estrutural, que tem como característica 

estratégias de recuperação do seu ciclo produtivo e expansão dos processos 

de acumulação e exploração, com rebatimentos nas organizações de classe 

e na luta pela ampliação de direitos, abrem-se possibilidades de rupturas da 

lógica vigente, nesse sentindo a universalização de uma educação ampliada 

e emancipadora, permite que se trace estratégias para articular uma 

transformação social que transcenda à ordem burguesa. Mészaros ressalta o 

conceito gramsciano de educação universal plena e contínua, defende que é  

nesse movimento dialético entre a práxis educativa e a práxis social que se 

situa o sujeito histórico que estabelece limites e possibilidades dentro das 

suas objetivações concretas.  
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Para Gramsci (2004) a escola ideal seria a “desinteressada” - como 

sendo uma cultura de ampla visão, séria, profunda, universal e coletiva, que 

interessa à todos os homens - (2004, p. 47) e não somente ao “interesse” 

mesquinho e imediatista do capital, e segue em sua defesa quando “rejeita 

qualquer rebaixamento cultural e escolar com vistas a proteger ou assistir os 

pobres: estes precisam apenas de igualdade de condições para estudar”.  

(IDEM, p. 47). 

A educação popular, em espaços onde se possam construir 

estratégias de superação articuladas à novas visões de mundo emergem 

muitas vezes de movimentos sociais, sejam eles de caráter sindical, popular 

ou político. A educação nesses espaços permite que se desvende além da 

aparência dos interesses hegemônicos de subalternização, pois reflete as 

necessidades premente em que estão inseridos. 

 Teve-se na Comuna de Paris em 1871 (MELO, 2011) a partir de lutas 

sociais e embates políticos entre os partícipes dessa Revolução, a 

necessidade de se construir uma educação desvinculada do poder vigente 

para se educar as crianças com uma pedagogia voltada à realidade que se 

desenhava à época, ou seja, uma “escola ativa”, protagonizadas por 

educadores progressistas. O historiador Wanderson F. Melo (2011) traz um 

apanhado histórico da França com detalhes da conjuntura política e histórica 

da época onde situa a luta por uma educação universalista  nesse contexto. 

 A situação política da França, envolta numa teia de negociatas 

políticas, tinha na Igreja e na burguesia que então governava, os maiores 

defensores de uma educação unicamente voltada à defesa da propriedade 

privada, onde o maior interesse seria a manutenção do poder. À estes só 

interessava a conservação do status quo, queriam desse modo prevenir 

qualquer manifestação contrária à ordem estabelecida, nas palavras de Melo 

temos claro que, 

 
[...] à burguesia daquela fase da história não interessava a 
generalização do conhecimento e da descoberta; para a 
defesa da propriedade privada e a perpetuação do domínio do 
capital, importava saber o que era útil ou prejudicial, 
conveniente ou inconveniente”(MELO, 2011, p. 118). 
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Destacam-se na proposta da Comuna acerca da educação, a 

integralidade no ensino e o caráter essencialmente socialista,  sustentavam 

claramente uma proposta de educação ampla na perspectiva de 

emancipação dos sujeitos. Esses pontos foram profundamente debatidos nos 

Congressos Internacionais dos trabalhadores para a elaboração de uma 

proposta viável e que atendesse aos interesses dos operários. Sobre esse 

ponto Melo ressalta, 

 
[...] O ensino integral proposto pelos operários compreendia a 
educação intelectual, física, tecnológica, não fragmentada, na 
perspectiva laica, para todos e obrigatória. A bandeira “escola 
oficina” significava a educação para o trabalho, deferente da 
educação para o trabalho praticada na sociedade capitalista. 
(MELO, 2011, p. 122) 

  
 

A Comuna de Paris trouxe à tona um ponto de grande importância 

para a construção de uma sociedade mais justa e equânime, a liberdade da 

mulher e seus direitos incluindo a educação, assegurados, pois não podia 

mais aceitar-se a submissão da mulher servindo aos propósitos do poder 

estabelecido, desconsiderando sua realização como ser humano. Um grande 

número de intelectuais engajados deram apoio a este processo, e foi 

decisiva também a participação feminina, inclusive nos frontes de batalha 

para a tomada de Paris pelos revolucionários. Esse fato atesta a importância 

da coletividade em qualquer luta, sem preconceitos de gênero ou de 

qualquer outro tipo.  

A comuna foi exemplo de luta coletiva por melhores condições sociais 

dentro do seu contexto histórico-social e mostrou que existem possibilidades 

de ruptura com o que está posto. Mesmo sob circunstâncias adversas, se 

construiu uma pedagogia embasada nas experiências e necessidades reais 

e comprometidas com a emancipação dos sujeitos e a ampliação da 

apropriação de conhecimentos. Ademais não se pode  desconsiderar a 

importância político-social desse acontecimento histórico, que transformou a 

sociedade do seu tempo, ou seja, o processo social concreto possibilitou a 

construção de uma estrutura que permitiu a consolidação de uma nova 

sociabilidade. Como refere-se Tonet ao falar de uma ação educativa eficaz, 

afirma que, 
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[...] tem que nutrir-se de um conhecimento efetivo do 
processo real. É necessária uma compreensão, o mais ampla 
e profunda possível, da situação do mundo atual; da lógica 
que preside fundamentalmente a sociabilidade regida pelo 
capital; das características essenciais da crise por que passa 
esta forma de sociabilidade; das consequências que daí 
advém para o processo de autoconstrução humana; da 
maneira como essa crise se manifesta nos diversos campos 
da atividade humana: na economia, na política, na ideologia, 
na cultura, na educação; e também da forma como essa crise 
se apresenta na realidade nacional e local. (TONET, 2005, p. 
232) 
 
 

No Brasil, tem-se um exemplo claro dessa articulação com o MST. 

Dentro de todo um contexto político de reestruturação produtiva e 

precarização das políticas sociais no país sob o signo do neoliberalismo, 

emerge o MST, sob forte opressão social. A proposta de educação do MST 

se alia ao seu projeto social, que luta pela reforma agrária e mudanças 

sociais. Para o Movimento dos Sem Terra, as necessidades prementes de 

que os atores partícipes das ações efetivas pudessem concretizar as 

articulações necessárias em grandes mobilizações, desenvolveu-se um 

método não formal de educação, dentro dos preceitos da emancipação 

humana e ampliação de conhecimentos necessários para uma formação 

política robusta. Também dentro desse contexto de convivência comunal 

necessitariam de homens e mulheres com formação técnica para que se 

mantenha em seus assentamentos uma organicidades eficiente, dentro 

desses impositivos foi construída uma educação que atendesse aquelas 

necessidades. “O acampamento do MST é uma instância tanto de luta 

política quando de produção material de vida. A pedagogia do MST objetiva 

educar os jovens ao auto governo exigido pelos acampamentos.”( CARLI, 

2013, p. 75) A pedagogia universal de educação não-formal, aquela não 

restrita ao espaço escolar, acontece numa diversidade de espaços, como a 

igreja, em espaços de lazer, é também a utilizada pelos movimentos sociais, 

a exemplo do MST, e estão ressignificando a educação e se mostrado 

bastante eficaz nessa luta de construção de uma nova mentalidade social, 

dentro de uma concepção de contestação da ordem, nas palavras de Wellen 

vemos que,  
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[...] É imprescindível estimular uma visão de mundo mais 
ampla e reflexiva, em que se visualize no horizonte a 
instauração de um projeto social no qual todas as riquezas 
socialmente produzidas sejam, de fato e de direito, 
socialmente apropriadas por toda a sociedade. Por meio de 
estímulo dos alunos à formação de uma consciência crítica, 
pode-se desmitificar a “imagem paradoxal [que] sempre foi 
constitutiva do capitalismo”, resultantes de uma sociedade na 
qual “as imensas conquistas em termos de capacidade 
produtiva e de meios econômicos e tecnológicos jamais 
estiveram disponíveis, politicamente, apara a generalização 
de um possível bem-estar planetário (Wellen, 2010, p. 171) 
 
 
 

 Contudo, a organização dessa educação não formal, não a 

desqualifica, ao contrário, ela permanece sistemática e com objetivos bem 

definidos, como a formação política e cultural e ideológica dentro do contexto 

das relações sociais e se desfaz da formalidade livresca e pragmática da 

educação formal, onde se tem a sala de aula como centro desse processo. O 

MST tem na educação uma prática social, diferente do conceito de escola 

que se incute na sociedade. 

No MST, a educação não formal ocorre dentro da sua dinâmica diária, 

perpassa toda a estrutura da organização, está intrinsicamente ligada ao dia-

a-dia do Movimento e das pessoas que fazem parte do Movimento. Utilizam 

como espaços de aprendizagem as próprias ocupações e traz na oralidade 

umas dos instrumentos de transmissão dos seus conteúdos. Dessa forma, 

 
 

As ocupações se tornam um dos melhores espaços de 
aprendizagem da dinâmica organizativa do Movimento. 
Quando acontece a ocupação, os sem-terra militantes 
exercem o papel de orientadores para as pessoas que estão 
se inserindo no MST. São formadas brigadas de trabalho e 
cada brigadiano selecionado será responsável por um setor: 
cozinha; segurança; entre outros. Esses momentos iniciais da 
ocupação são extremamente ricos em formação, quando os 
sem-terra que estão se incorporando ao movimento 
aprendem os princípios básicos do MST, os valores, a 
organicidade. Nesse período inicial da ocupação, há um forte 
apoio dos sem terra que estão assentados ou mesmo 
acampados, mas que já estão preparados para serem os 
formadores/educadores desse novo grupo. (PIRES, 2012, p. 
82). 
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Carli (2013) diz que a presença de jogos lúdicos, atividades culturais e 

representações teatrais denominadas “Místicas” fazem parte da metodologia 

utilizada pelo MST na transmissão dos seus ensinamentos. “A ‘Mística’ é 

expressa por meio de poesias, performances, músicas, expressões 

corporais, palavras de ordem, símbolos do MST, entre outras.” (Ibid. p. 81) . 

O autor destaca ainda que a Mística, 

 
Apresenta-se como instrumento para desvincular a educação 
do caráter burocrático que, porventura, o aprendizado possa 
assumir. As encenações, os cantos, as representações, as 
danças conferem um elemento lúdico de primeira importância 
à pedagogia do MST. Daí, ao invés de algo esquemático, 
burocrático, estranho e externo ao educando, distante de seu 
mundo, a educação adquire uma silhueta pueril, prazerosa, 
teatral, criativa, etc. (CARLI, 2013, p. 82) 

 
 

Pires (2012) ressalta que a prática educativa do MST, tem sua 

fundamentação em autores como Marx, Gramsci e Paulo Freire com a obra 

A Pedagogia do Oprimido. O fato é que o MST conseguiu essa apropriação 

teórica, transpondo-a para a realidade social em que vivem e conseguindo 

efetivamente utilizá-la na formação de sujeitos históricos numa perspectiva 

de emancipação humana e valorização do homem na luta de classes e 

contestação da sociedade vigente, dentro dos conceitos de conscientização 

e libertação difundidos pro Paulo Freire. 

 
O Movimento é uma escola sem muros, onde o trabalho, a 
produção da vida, a cultura, as tensões que vivencia ao 
produzir sua existência se compõe como construtor do sujeito 
histórico Sem Terra13. Esse processo de formação humana 
poderá trazer contribuições para a educação formal, 
atestando que o processo de formação humana poderá trazer 
contribuições para a educação formal, atestando que o 
processo de apreensão e construção dos conhecimentos 
resulta dos saberes construídos e, por vezes, ressignificados, 
pelo sujeito imerso na luta cotidiana. A vida latejando e sendo 
construída a cada passa da luta. (PIRES, 2012, p. 87) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13Há no Brasil, hoje, um sujeito social que participa ativamente da luta de classes, com sua identidade 
e seu nome próprio: Sem Terra. Nesse sentido Sem Terra é mais do que sem-terra, exatamente 
porque é mais do que uma categoria social de trabalhadores que não têm terra; é um nome que revela 
uma  identidade, uma herança trazida e que já pode ser deixa da aos seus descendentes, e que tem 
haver com uma memoria histórica, e uma cultura de luta e contestação social. (PIRES, 2012 apud 
Caldart, p. 83) 
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 Ademais, numa educação voltada à emancipação e a formação do 

homem omnilateral e em sujeitos da sua própria história, afasta a sombra da 

inferioridade advindas de relações subalternizadas que perpassam essa 

construção. Para isso, o MST se posiciona de maneira clara, quando embasa 

essa construção nas experiências novas no campo da pedagogia, sempre 

voltadas para o cotidiano das relações sociais, e sua defesa de classe dentro 

dessa luta coletiva, atuando na defesa desse projeto de sociedade e da 

compreensão da importância vital de uma luta coletiva como parte de um 

processo mais amplo, ou seja, a superação do modo de produção capitalista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

 Para o marxismo a utilidade e a consequência da verdade e o critério 

da verdade é a prática, como atividade material transformadora14. Nesse 

sentido é de vital importância para o trabalho aqui proposto, uma apropriação 

dialética da processualidade histórica para identificar as mediações que 

perpassam nosso objeto de análise. Essa apropriação teórico-crítico fornece 

subsídios para análise da realidade posta onde ocorrem questionamentos 

éticos, percepções do cotidiano e a necessidade de se desvelar a essência 

resguardada sob as dimensões das categorias e assim abandonar uma 

condição pautada em ilusões, característica de uma sociedade classista.  

 
 
O homem torna-se um ser que dá respostas precisamente na 
medida em que – paralelamente ao desenvolvimentos social e 
em proporção crescente ele generaliza, transformando em 
perguntas seus próprios carecimentos e suas possibilidades 
de satisfazê-los; e quando em sua resposta ao carecimento 
que a provoca, funda e enriquece a própria atividade com tais 
mediações articuladas, de modo que não apenas a resposta, 
mas também a pergunta é um produto imediato da 
consciência que guia a atividade. (LUKÁCS apud BARROCO, 
2010, p. 5) 
 
 

 Esse trabalho propôs-se uma crítica à realidade da educação nessa 

sociedade onde esta, a educação,  serve de instrumento ideológico concreto 

para a reprodução das condições sociais contraditórias da realidade em 

pauta e objetiva trazer ao debate os limites e possibilidades postos na 

construção de uma educação universal.  

 Parte-se do pressuposto de que a educação na sociedade de base 

capitalista constitui um instrumento funcional para a ampliação e legitimação 

da exploração referentes aos processos de produção e reprodução do 

capital. Nesse sentido, torna-se extremamente necessário um resgaste 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14[…] em face das demais ideologias, o marxismo se destaca como aquela que nos proporciona o 
único instrumental teórico capaz de permitir uma justa compreensão das suas próprias relações com a 
infraestrutura a que está ligada. (KONDER, 2009, p. 193) 
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histórico para a apreensão da totalidade e das dimensões que perpassam a 

questão em debate, na tentativa de clarificar a existente dicotomia entre uma 

educação universal que se proponha a formação do homem integral e a 

educação para o trabalho, tendo como único objetivo a formação técnica 

profissional. 

 Nesse processo, diante do exposto ao longo do trabalho, torna-se 

claro que a educação através dos tempos sempre esteve ligada ao sistema 

social em voga, funcionando como instrumento de desenvolvimento 

produtivo de cada época, por isso, a importância vital de se conhecer cada 

época e suas especificidades de base política, econômica, social e cultural 

dentro das suas particularidades, para atender às demandas de cada 

contexto e assim não cair numa análise unilateral. 

 Nesse ínterim histórico, a educação aspirada, de formação ampla, 

“desinteressada” foi aos poucos perdendo essa característica em atenção 

aos propósitos imediatistas de formação de mão de obra especializada em 

processos produtivos e extração ampliada da mais valia e ainda reforçando a 

divisão de classes. Sob um falso ideal democrático paradoxalmente a 

realidade, esta reproduz as desigualdades sociais que aumentam 

proporcionalmente ao enriquecimento de poucos. Nas palavras de Konder 

(2009) fica evidente que, 

 
[...] enquanto perdurarem as condições de divisão da 
sociedade em classes, o interesse da classe operária será um 
interesse particular, isto é, um interesse que não se confunde 
desde logo, imediatamente, com o interesse da humanidade 
como um todo. Mas o fato de que a libertação do proletariado 
implique concretamente em um movimento orientado para a 
libertação da humanidade como um todo já faz da perspectiva 
da classe operária a primeira perspectiva ideológica a poder 
antecipar aspectos essenciais do pensamento pós-ideológico 
e supraideológico. (KONDER, 2009, p. 189) 

  
 
 Diante da individualização dos sujeitos promovida pela forma como a 

sociedade se organiza, condicionando a uma separação de classe e uma 

educação diferenciada e completamente voltada ao trabalho profissional, 

como referencia Konder ( 2009, p. 197) “A divisão e subdivisão capitalista do 

trabalho, sua parcelarização, fazendo da atividade política uma atividade 
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especializada, acabam atingindo a própria atividade revolucionária”, pois 

enfraquece a possibilidade de uma organização coletiva e estratégias de 

rompimento com o controle capitalista. Desse modo é que os teóricos 

referenciam a importância da compreensão de que não seria suficiente 

apenas uma reforma ao sistema educacional formal e sim um confronto de 

“todo o sistema de internalização,  com todas as sua dimensões, visíveis e 

ocultas” (MÉSZAROS, 2008, p. 47).  

 Conscientes de que todo a construção exige um longo processo, 

compreende-se então que o processo de construção de consciências aptas a 

lutarem coletivamente em prol de um objetivo maior, que seja romper com a 

ordem vigente, com os padrões acríticos historicamente incutidos, exige todo 

um prisma de condições objetivas para que se efetue plenamente. Para que 

se concretize essa possiblidade, a educação universal ampla e 

emancipadora deve ser equânime e articulada ao projeto de sociedade que 

se quer construir, sem responder ao imediatismo econômico e respeitando a 

condição essencialmente humana dos sujeitos. 

 As possibilidades dialéticas que a construção histórica permite devido 

a sua mutabilidade, dá ao homem condições de recomeçar, de reinventar, de 

melhorar aquilo que está posto tomando como base o que não lhe serve 

mais em termos humanidade. Não se deve abstrair nem desconsiderar a 

realidade, sua história, suas lutas, pois através de parâmetros já  

experimentados é que se desmistificam os determinantes alienadores e se 

questiona a ordem. Isso se dá com as relações sociais em todas as suas 

dimensões, aí inclusa a estrutura educacional que reflete a sociedade em 

que se insere, ou seja, legitima as estruturas sociais vigentes. Ademais,  
     

A superação das ilusões, bem como daquilo que as produz, 
não ocorre por um ímpeto voluntarista. Entretanto, nessa 
condições o acesso ao conhecimento científico, que se 
identifica com o domínio da organização e do funcionamento 
da realidade, aparece como uma condição sine qua non à 
transformação, mas não suficiente por si só. O acirramento 
das contradições e dos antagonismos sociais desencadeiam 
as condições para a mobilização social. Até não se 
apresentar uma situação limite em que esteja em jogo a 
sobrevivência do homem, imperará o individualismo, a 
competição, a concorrência, a busca de saídas do tipo 
personalista e, no geral, de cada um a suas custas. (ORSO, 
2008, p. 56 ) 



56	  
	  

 
 Vimos o exemplo do MST, que tem na educação uma prática social e  

incorpora conhecimento de forma dialética, educativa na sua construção 

diária de cidadania e sujeitos políticos,  conscientes da luta pelo seu direito 

de vida plena e emancipada, ressignificando a forma de se educar na 

construção de uma nova Escola Necessária concomitante à construção de 

uma nova sociedade, onde se reconhecem como classe, mais humanizada e 

vemos que pode haver outras possibilidades, e que não seria só utopia  uma 

sociedade construída nessas bases de igualdade. Os exemplos  encontrados 

desse tipo de educação reforçam a importância da coletividade, da 

organização e mobilização dos movimentos sociais onde não descartam uma 

educação sistemática, pois construíram e adequaram suas propostas 

pedagógicas à realidade em que se inserem. 

 A consolidação de um sistema educacional de bases universais e 

humanitárias é base para a construção de uma sociedade mais equilibrada, 

igualitária, assim nessa simbiose é que se dará a transformação dessas 

estruturas sociais, pois como nos disse o grande educador Paulo Freire 

(1987) “Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda”.  A educação deve servir aos propósitos de 

transformação para uma sociedade onde se tenha respeito a cada indivíduo 

em sua particularidade, pois cada pessoa é una, mas essa unicidade deve 

corresponder ao humano genérico em sua essência, pois como referencia 

Tassigny, 

 
Embora o capitalismo reproduza predominantemente 
momentos de negação da liberdade, não se pode afirmar que 
essas limitações se referem a uma negação total dessa 
possibilidade, na transcendência positiva das hierarquias 
sociais existentes. Se, de um ponto de vista ontológico, pode-
se afirmar que o homem é um eterno construir-se a partir da 
totalidade que o cerca, pode-se também afirmar que sua 
entificação com ser livre não se encontra desde sempre 
estabelecida. Essa determinação é tarefa da práxis humana 
e, portanto, também da educação. (TASSIGNY, 2004 p. 92) 

 

 

 A cultura, os costumes e as necessidades de um povo, de uma 

comunidade não pode ser vista de forma apartada da realidade, como se dá 
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na educação atual, podendo ocorrer uma visão unilateral que obscureça a 

percepção das reais necessidades e assim perpetuar a legitimação do 

sistema. 

 No Brasil, as desigualdades sociais são gritantes, com uma exclusão 

de grande parte da população pelos estratos sociais e de forte apelo racial. 

Não se consegue vencer esses problemas de forma pontual, pela própria 

estrutura da sociedade que a baliza, pois o acúmulo de riquezas geradas 

socialmente é inversamente proporcional ao seu usufruto pela sociedade e 

afetam diretamente as classes mais pauperizadas. Há que se questionar 

inexoravelmente sobre as políticas públicas vigentes, essencialmente aqui, 

as políticas educacionais, e sua efetivação nesse contexto de direitos 

sociais, distinguindo-o de favores de cunho subalternos incutidos 

historicamente. 

 Para se construir uma dinâmica de enfrentamento da questão, que 

tem caráter estrutural, necessitamos de uma relação dialógica entre os 

sujeitos que fazem parte dessa relação, construindo uma conscientização de 

coletividade, de classe na tentativa de uma amálgama do sentimento de 

pertencimento humano. Nesse sentido, os profissionais de Serviço Social 

que atuam na educação, em função da dimensão sócio-educativa da sua 

intervenção, podem participar de forma incisiva na construção de estratégias 

de conscientização crítica e articulação, pertinente ao projeto ético-político e 

societário da categoria, contribuindo para a não reprodução de uma 

incorporação acrítica nesse processo e indicando novos rumos para a 

educação do homem pleno. 
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