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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO E TRABALHO
Trabalho e educação são atividades especificamente humanas. Isso significa que,
rigorosamente falando, apenas o ser humano trabalha e educa. Assim, a pergunta: quais
são as características do ser humano que lhe permitem realizar as ações de trabalhar e de
educar? Ou: o que é que está inscrito no ser do homem que lhe possibilita trabalhar e
educar?
Perguntas desse tipo pressupõem que o homem esteja previamente constituído
como ser possuindo propriedades que lhes permitem trabalhar e educar. Pressupõe-se,
portanto, uma definição de homem que indique em que ele consiste, isto é, sua
característica essencial a partir da qual se possa explicar o trabalho e a educação como
atributos do homem. E, nesse caso, fica aberta a possibilidade de que trabalho e
educação sejam considerados atributos essenciais do homem, ou acidentais.
Na definição de homem mais difundida (animal racional), o atributo essencial é
dado pela racionalidade, consoante o significado clássico de definição estabelecido por
Aristóteles o que distingue determinado ser dos demais que pertencem ao mesmo
gênero (no caso do homem, a racionalidade). Consequentemente, sendo o homem
definido pela racionalidade, é esta que assume o caráter de atributo essencial do ser
humano.
Ora, assim entendido o homem, vê-se que, embora trabalhar e educar possam ser
reconhecidos como atributos humanos, eles o são em caráter acidental, e não
substancial. Com efeito, o mesmo Aristóteles, considerando como próprio do homem o
pensar, o contemplar, reputa o ato produtivo, o trabalho, como uma atividade não digna
de homens livres.
O ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades
humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho. Podemos, pois, dizer que a
essência do homem é o trabalho. A essência humana não é, então, dada ao homem; não
é uma dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência do homem. Ao
contrário, a essência humana é produzida pelos próprios homens. O que o homem é, o é
pelo trabalho. A essência do homem é um feito humano. É um trabalho que se
desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é um processo histórico.
Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva natural,
mas tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um produto do trabalho,
isso significa que o homem não nasce homem. Ele forma-se homem. Ele não nasce
sabendo produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa
aprender a produzir sua própria existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo
tempo, a formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem da educação
coincide, então, com a origem do homem mesmo.
Estamos, a partir desse momento, diante do processo de institucionalização da
educação, correlato do processo de surgimento da sociedade de classes que, por sua vez,
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tem a ver com o processo de aprofundamento da divisão do trabalho. Assim, se nas
sociedades primitivas, caracterizadas pelo modo coletivo de produção da existência
humana, a educação consistia numa ação espontânea, não diferenciada das outras
formas de ação desenvolvidas pelo homem, coincidindo inteiramente com o processo de
trabalho que era comum a todos os membros da comunidade, com a divisão dos homens
em classes a educação também resulta dividida; diferencia-se, em consequência, a
educação destinada à classe dominante daquela a que tem acesso a classe dominada. E é
aí que se localiza a origem da escola. A educação dos membros da classe que dispõe de
ócio, de lazer, de tempo livre passa a organizar-se na forma escolar, contrapondo-se à
educação da maioria, que continua a coincidir com o processo de trabalho.
Vê-se, pois, que já na origem da instituição educativa ela recebeu o nome de
escola. Desde a Antiguidade a escola foi-se depurando, complexificando, alargando-se até
atingir, na contemporaneidade, a condição de forma principal e dominante de educação,
convertendo-se em parâmetro e referência para aferir todas as demais formas de
educação. Mas essa constatação não implica, simplesmente, um desenvolvimento por
continuidade em que a escola teria permanecido idêntica a si mesma, conservando a
mesma qualidade e desenvolvendo-se tão-somente no aspecto quantitativo. As
continuidades podem ser observadas, é claro, sem prejuízo, porém, de um
desenvolvimento por rupturas mais ou menos profundas.
Educação e trabalho
Educação é o ato de educar, de instruir, é polidez, disciplinamento. No seu sentido
mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma
comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. A educação vai se
formando através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao
longo da sua vida.
O conceito de educação engloba o nível de cortesia, delicadeza e civilidade
demonstrada por um indivíduo e a sua capacidade de socialização.
De acordo com o filósofo teórico da área da pedagogia René Hubert, a educação é
um conjunto de ações e influências exercidas voluntariamente por um ser humano em
outro, normalmente de um adulto em um jovem. Essas ações pretendem alcançar um
determinado propósito no indivíduo para que ele possa desempenhar alguma função nos
contextos sociais, econômicos, culturais e políticos de uma sociedade.
No sentido técnico, a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das
faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhor se integrar na
sociedade ou no seu próprio grupo.
Educação (do latim educations) no sentido formal é todo o processo contínuo de
formação e ensino aprendizagem que faz parte do currículo dos estabelecimentos
oficializados de ensino, sejam eles públicos ou privados.
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Já Trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por
indivíduos, com o objetivo de atingir uma meta. O trabalho também pode ser abordado
de diversas maneiras e com enfoque em várias áreas, como na economia, na física,
na filosofia, a evolução do trabalho na história, etc.
O trabalho também possibilita ao homem concretizar seus sonhos, atingir suas
metas e objetivos de vida, além de ser uma forma de expressão. É o trabalho que faz com
que o indivíduo demonstre ações, iniciativas, desenvolva habilidades. É com o trabalho
que ele também poderá aperfeiçoá-las. O trabalho faz com que o homem aprenda a
conviver com outras pessoas, com as diferenças, a não ser egoísta e pensar na empresa,
não apenas em si.
O trabalho faz com que o indivíduo aprenda a fazer algo com um objetivo definido,
desde a época do trabalho escolar no colégio, e com isso, o ser humano começa
a conquistar seu próprio espaço, respeito e consideração dos demais. Quando a
pessoa realiza um trabalho bem feito, também contribui para a sua autoestima,
satisfação pessoal e realização profissional.
Muitas pessoas se questionam a respeito da diferença entre o trabalho e emprego,
sendo que algumas pessoas confundem os dois conceitos. O trabalho é uma tarefa que
não necessariamente confere ao trabalhador uma recompensa financeira. O emprego é
um cargo de um indivíduo em uma empresa ou instituição, onde o seu trabalho (físico o
mental) é devidamente remunerado. O conceito de emprego é bem mais recente do que
o de trabalho, e surgiu por volta da Revolução Industrial e se propagou com a evolução
do capitalismo.
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A educação primitiva
O trabalho humano começa a ter uma maior interferência na natureza quando o
homem passa a produzir seus próprios alimentos. O homem descobre a agricultura e
passa a criar animais. As atividades da pesca, caça e coleta de alimentos deixam de ser
sua principal fonte de alimentos. Ele larga a vida nômade e passa a ter uma vida
sedentária. Isso causa uma revolução na sociedade humana, na sua forma de existir e de
se relacionar com a natureza.
É claro que isso foi um processo lento que demorou centenas e até milhares de
anos. E que não aconteceu em todo o mundo e ao mesmo tempo, pois até hoje temos
tribos nômades. Mas imagine se não existissem a padaria, o supermercado, o açougue e
você tivesse de todo dia “correr atrás” da sua alimentação. Pois é, há milhares de anos
boa parte da humanidade largou essa correria quase diária em busca de alimentação e
passou, por meio do trabalho, a produzir o que comer.
Como não havia a propriedade privada, o trabalho era realizado de forma
cooperativa, procurando satisfazer as necessidades básicas da comunidade e buscando
superar as dificuldades encontradas pelo homem para a sua sobrevivência. Portanto,
tudo o que era produzido também era igualitariamente dividido.

Nas comunidades primitivas a educação coincidia totalmente com o fenômeno
anteriormente descrito. Os homens apropriavam-se coletivamente dos meios de
produção da existência e nesse processo educavam-se e educavam as novas gerações.
Prevalecia, aí, o modo de produção comunal, também chamado de "comunismo
primitivo". Não havia a divisão em classes. Tudo era feito em comum. Na unidade
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aglutinadora da tribo dava-se a apropriação coletiva da terra, constituindo a propriedade
tribal na qual os homens produziam sua existência em comum e se educavam nesse
mesmo processo. Nessas condições, a educação identificava-se com a vida. A expressão
"educação é vida", e não preparação para a vida, reivindicada muitos séculos mais tarde,
já na nossa época, era, nessas origens remotas, verdade prática.
A educação dos jovens, nesta fase, torna-se o instrumento central para a
sobrevivência do grupo e a atividade fundamental para realizar a transmissão e o
desenvolvimento da cultura.
A emergência histórica da separação entre trabalho e educação
O desenvolvimento da produção conduziu à divisão do trabalho e, daí, à
apropriação privada da terra, provocando a ruptura da unidade vigente nas comunidades
primitivas. A apropriação privada da terra, então o principal meio de produção, gerou a
divisão dos homens em classes. Configuram-se, em consequência, duas classes sociais
fundamentais: a classe dos proprietários e a dos não-proprietários. Esse acontecimento é
de suma importância na história da humanidade, tendo claros efeitos na própria
compreensão ontológica do homem. Com efeito, como já se esclareceu, é o trabalho que
define a essência humana. Isso significa que não é possível ao homem viver sem
trabalhar. Já que o homem não tem sua existência garantida pela natureza, sem agir
sobre ela, transformando-a e adequando-a às suas necessidades, o homem perece. Daí o
adágio: ninguém pode viver sem trabalhar. No entanto, o advento da propriedade
privada tornou possível à classe dos proprietários viver sem trabalhar. Claro. Sendo a
essência humana definida pelo trabalho, continua sendo verdade que sem trabalho o
homem não pode viver. Mas o controle privado da terra onde os homens vivem
coletivamente tornou possível aos proprietários viver do trabalho alheio; do trabalho dos
não-proprietários que passaram a ter a obrigação de, com o seu trabalho, manterem-se a
si mesmos e ao dono da terra, convertido em seu senhor.
Na Antiguidade, tanto grega como romana, configura-se esse fenômeno que
contrapõe, de um lado, uma aristocracia que detém a propriedade privada da terra; e, de
outro lado, os escravos. Daí a caracterização do modo de produção antigo como modo de
produção escravista. O trabalho é realizado dominantemente pelos escravos.
Depois, já na civilização, com a sociedade dividida em classes sociais, o primeiro
seria destinado aos segmentos dominantes, e o último, aos grupos dominados. A divisão
entre trabalho intelectual e trabalho manual passa a ser uma característica de todas as
sociedades onde existe a exploração do trabalho. Tal divisão foi reforçada pela educação.
A consolidação das atividades agrícolas e pastoris possibilitou as condições para o
surgimento da civilização. Com a criação dessas tecnologias, o homem passou a produzir
mais do o que necessário para a sua sobrevivência. Era gerada, portanto, uma sobra, um
excedente.
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Com o passar do tempo, a administração dos excedentes produzidos, bem como a
posse das terras mais férteis, foram destinadas a um pequeno grupo, em prejuízo da
maioria da sociedade que continuava trabalhando. As diferenciações sociais surgidas com
a separação entre aqueles que trabalhavam diretamente na produção de bens e aqueles
que somente administravam a sobra destes vai, aos poucos, dar origem à propriedade
privada e às classes sociais. A partir daí, e no decorrer de toda a história, os homens serão
divididos entre aqueles que são proprietários e os que não são.
Surge, assim, com a civilização, a propriedade privada e a má distribuição da
riqueza produzida pelo trabalho humano. Isso resultaria em sociedades divididas entre
ricos e pobres, dominantes e dominados, exploradores e explorados.
Com o surgimento da propriedade privada, estabelecem-se relações sociais de
produção fundadas na exploração do trabalho. Uma das formas de relação social
estabelecida na produção de bens é o trabalho escravo. Nele, o trabalhador era igual a
uma mercadoria que pertencia a um proprietário, geralmente, o dono de terras. O
escravo não tinha a posse das ferramentas de trabalho e, muito menos, das terras onde
trabalhava. Nada recebia em troca pelo seu trabalho, a não ser a alimentação precária e
um local onde se abrigar. Além disso, era explorado ao extremo e submetido a castigos
físicos.
Ora, essa divisão dos homens em classes irá provocar uma divisão também na
educação. Introduz-se, assim, uma cisão na unidade da educação, antes identificada
plenamente com o próprio processo de trabalho. A partir do escravismo antigo
passaremos a ter duas modalidades distintas e separadas de educação: uma para a classe
proprietária, identificada como a educação dos homens livres, e outra para a classe nãoproprietária, identificada como a educação dos escravos e serviçais. A primeira, centrada
nas atividades intelectuais, na arte da palavra e nos exercícios físicos de caráter lúdico ou
militar. E a segunda, assimilada ao próprio processo de trabalho.
A primeira modalidade de educação deu origem à escola. A palavra escola deriva
do grego e significa, etimologicamente, o lugar do ócio, tempo livre. Era, pois, o lugar
para onde iam os que dispunham de tempo livre. Desenvolveu-se, a partir daí, uma forma
específica de educação, em contraposição àquela inerente ao processo produtivo. Pela
sua especificidade, essa nova forma de educação passou a ser identificada com a
educação propriamente dita, perpetrando-se a separação entre educação e trabalho.
Conclui-se, portanto, que o desenvolvimento da sociedade de classes,
especificamente nas suas formas escravista e feudal, consumou a separação entre
educação e trabalho. No entanto, não se pode perder de vista que isso só foi possível a
partir da própria determinação do processo de trabalho. Com efeito, é o modo como se
organiza o processo de produção – portanto, a maneira como os homens produzem os
seus meios de vida – que permitiu a organização da escola como um espaço separado da
produção. Logo, a separação também é uma forma de relação, ou seja: nas sociedades de
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classes a relação entre trabalho e educação tende a manifestar-se na forma da separação
entre escola e produção.
Essa separação entre escola e produção reflete, por sua vez, a divisão que se foi
processando ao longo da história entre trabalho manual e trabalho intelectual. Por esse
ângulo, vê-se que a separação entre escola e produção não coincide exatamente com a
separação entre trabalho e educação. Seria, portanto, mais preciso considerar que, após
o surgimento da escola, a relação entre trabalho e educação também assume uma dupla
identidade. De um lado, continuamos a ter, no caso do trabalho manual, uma educação
que se realizava concomitantemente ao próprio processo de trabalho. De outro lado,
passamos a ter a educação de tipo escolar destinada à educação para o trabalho
intelectual.
Questionamento da separação e tentativas de restabelecimento do vínculo entre
trabalho e educação
A relação trabalho-educação irá sofrer uma nova determinação com o surgimento
do modo de produção capitalista.
Como se sabe, a sociedade capitalista ou burguesa, ao constituir a economia de
mercado, isto é, a produção para a troca, inverteu os termos próprios da sociedade
feudal. Nesta, dominava a economia de subsistência. Produzia-se para atender às
necessidades de consumo, e só residualmente, na medida em que a produção excedesse
em certo grau as necessidades de consumo, podia ocorrer algum tipo de troca. Mas o
avanço das forças produtivas, ainda sob as relações feudais, intensificou o
desenvolvimento da economia medieval, provocando a geração sistemática de
excedentes e ativando o comércio. Esse processo desembocou na organização da
produção especificamente voltada para a troca, dando origem à sociedade capitalista.
Nessa nova forma social, inversamente ao que ocorria na sociedade feudal, é a troca que
determina o consumo. Por isso esse tipo de sociedade é também chamado de sociedade
de mercado. Nela, o eixo do processo produtivo desloca-se do campo para a cidade e da
agricultura para a indústria, que converte o saber de potência intelectual em potência
material. E a estrutura da sociedade deixa de fundar-se em laços naturais para pautar-se
por laços propriamente sociais, isto é, produzidos pelos próprios homens. Trata-se da
sociedade contratual, cuja base é o direito positivo e não mais o direito natural ou
consuetudinário. Com isso, o domínio de uma cultura intelectual, cujo componente mais
elementar é o alfabeto, impõe-se como exigência generalizada a todos os membros da
sociedade. E a escola, sendo o instrumento por excelência para viabilizar o acesso a esse
tipo de cultura, é erigida na forma principal, dominante e generalizada de educação. Esse
processo assume contornos mais nítidos com a consolidação da nova ordem social
propiciada pela indústria moderna no contexto da Revolução Industrial.
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O advento da indústria moderna conduziu a uma crescente simplificação dos
ofícios, reduzindo a necessidade de qualificação específica, viabilizada pela introdução da
maquinaria que passou a executar a maior parte das funções manuais. Pela maquinaria,
que não é outra coisa senão trabalho intelectual materializado, deu-se visibilidade ao
processo de conversão da ciência, potência espiritual, em potência material. Esse
processo aprofunda-se e generaliza-se com a Revolução Industrial levada a efeito no final
do século XVIII e primeira metade do século XIX.
Vê-se, então, que o fenômeno da objetivação e simplificação do trabalho coincide
com o processo de transferência para as máquinas das funções próprias do trabalho
manual. Desse modo, os ingredientes intelectuais antes indissociáveis do trabalho
manual humano, como ocorria no artesanato, dele destacam-se, indo incorporar-se às
máquinas. Por esse processo, dá-se a mecanização das operações manuais, sejam elas
executadas pelas próprias máquinas ou pelos homens, que passam a operar
manualmente como sucedâneos das máquinas. Pode-se, pois, estabelecer uma relação
entre o caráter abstrato do trabalho assim organizado, com o caráter abstrato próprio
das atividades intelectuais: o trabalho tornou-se abstrato, isto é, simples e geral, porque
organizado de acordo com os princípios científicos, também eles abstratos, elaborados
pela inteligência humana.
Essa nova forma de produção da existência humana determinou a reorganização
das relações sociais. À dominância da indústria no âmbito da produção corresponde a
dominância da cidade na estrutura social. Se a máquina viabilizou a materialização das
funções intelectuais no processo produtivo, a via para objetivar-se a generalização das
funções intelectuais na sociedade foi a escola. Com o impacto da Revolução Industrial, os
principais países assumiram a tarefa de organizar sistemas nacionais de ensino, buscando
generalizar a escola básica. Portanto, à Revolução Industrial correspondeu uma
Revolução Educacional: aquela colocou a máquina no centro do processo produtivo; esta
erigiu a escola em forma principal e dominante de educação.
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A universalização da escola primária promoveu a socialização dos indivíduos nas
formas de convivência próprias da sociedade moderna. Familiarizando-os com os códigos
formais, capacitou-os a integrar o processo produtivo. A introdução da maquinaria
eliminou a exigência de qualificação específica, mas impôs um patamar mínimo de
qualificação geral, equacionado no currículo da escola elementar. Preenchido esse
requisito, os trabalhadores estavam em condições de conviver com as máquinas,
operando-as sem maiores dificuldades. Contudo, além do trabalho com as máquinas, era
necessário também realizar atividades de manutenção, reparos, ajustes,
desenvolvimento e adaptação a novas circunstâncias. Subsistiram, pois, no interior da
produção, tarefas que exigiam determinadas qualificações específicas, obtidas por um
preparo intelectual também específico. Esse espaço foi ocupado pelos cursos
profissionais organizados no âmbito das empresas ou do sistema de ensino, tendo como
referência o padrão escolar, mas determinados diretamente pelas necessidades do
processo produtivo. Eis que, sobre a base comum da escola primária, o sistema de ensino
bifurcou-se entre as escolas de formação geral e as escolas profissionais. Estas, por não
estarem diretamente ligadas à produção, tenderam a enfatizar as qualificações gerais
(intelectuais) em detrimento da qualificação específica, ao passo que os cursos
profissionalizantes, diretamente ligados à produção, enfatizaram os aspectos
operacionais vinculados ao exercício de tarefas específicas (intelectuais e manuais) no
processo produtivo considerado em sua particularidade.
Constatou-se, portanto, que o impacto da Revolução Industrial pôs em questão a
separação entre instrução e trabalho produtivo, forçando a escola a ligar-se, de alguma
maneira, ao mundo da produção. No entanto, a educação que a burguesia concebeu e
realizou sobre a base do ensino primário comum não passou, nas suas formas mais
avançadas, da divisão dos homens em dois grandes campos: aquele das profissões
manuais para as quais se requeria uma formação prática limitada à execução de tarefas
mais ou menos delimitadas, dispensando-se o domínio dos respectivos fundamentos
teóricos; e aquele das profissões intelectuais para as quais se requeria domínio teórico
amplo a fim de preparar as elites e representantes da classe dirigente para atuar nos
diferentes setores da sociedade.
A referida separação teve uma dupla manifestação: a proposta dualista de escolas
profissionais para os trabalhadores e "escolas de ciências e humanidades" para os futuros
dirigentes; e a proposta de escola única diferenciada, que efetuava internamente a
distribuição dos educandos segundo as funções sociais para as quais se os destinavam em
consonância com as características que geralmente decorriam de sua origem social.
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Esboço de organização do sistema de ensino com base no princípio educativo do
trabalho
O modo como está organizada a sociedade atual é a referência para a organização
do ensino fundamental. O nível de desenvolvimento atingido pela sociedade
contemporânea coloca a exigência de um acervo mínimo de conhecimentos sistemáticos,
sem o que não se pode ser cidadão, isto é, não se pode participar ativamente da vida da
sociedade.
O acervo em referência inclui a linguagem escrita e a matemática, já incorporadas
na vida da sociedade atual; as ciências naturais, cujos elementos básicos relativos ao
conhecimento das leis que regem a natureza são necessários para compreender as
transformações operadas pela ação do homem sobre o meio ambiente; e as ciências
sociais, pelas quais se pode compreender as relações entre os homens, as formas como
eles se organizam, as instituições que criam e as regras de convivência que estabelecem,
com a consequente definição de direitos e deveres. O último componente (ciências
sociais) corresponde, na atual estrutura, aos conteúdos de história e geografia. Eis aí
como se configura o currículo da escola elementar.
A base em que se assenta a estrutura do ensino fundamental é o princípio
educativo do trabalho.
Uma vez que o princípio do trabalho é imanente à escola elementar, isso significa
que no ensino fundamental a relação entre trabalho e educação é implícita e indireta. Ou
seja, o trabalho orienta e determina o caráter do currículo escolar em função da
incorporação dessas exigências na vida da sociedade. A escola elementar não precisa,
então, fazer referência direta ao processo de trabalho, porque ela se constitui
basicamente como um mecanismo, um instrumento, por meio do qual os integrantes da
sociedade se apropriam daqueles elementos, também instrumentais, para a sua inserção
efetiva na própria sociedade. Aprender a ler, escrever e contar, e dominar os rudimentos
das ciências naturais e das ciências sociais constituem pré-requisitos para compreender o
mundo em que se vive, inclusive para entender a própria incorporação pelo trabalho dos
conhecimentos científicos no âmbito da vida e da sociedade.
Se no ensino fundamental a relação é implícita e indireta, no ensino médio a
relação entre educação e trabalho, entre o conhecimento e a atividade prática deverá ser
tratada de maneira explícita e direta. O saber tem uma autonomia relativa em relação ao
processo de trabalho do qual se origina. O papel fundamental da escola de nível médio
será, então, o de recuperar essa relação entre o conhecimento e a prática do trabalho.
Assim, no ensino médio já não basta dominar os elementos básicos e gerais do
conhecimento que resultam e ao mesmo tempo contribuem para o processo de trabalho
na sociedade. Trata-se, agora, de explicitar como o conhecimento (objeto específico do
processo de ensino), isto é, como a ciência, potência espiritual, se converte em potência
material no processo de produção. Tal explicitação deve envolver o domínio não apenas

10

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA – Disciplina: Educação e Trabalho e Movimentos Sociais – Professor: Tibério

teórico, mas também prático sobre o modo como o saber se articula com o processo
produtivo.
Um exemplo de como a atividade prática, manual, pode contribuir para explicitar a
relação entre ciência e produção é a transformação da madeira e do metal pelo trabalho
humano (cf. Pistrak, 1981, p. 55-56). O trabalho com a madeira e o metal tem imenso
valor educativo, pois apresenta possibilidades amplas de transformação. Envolve não
apenas a produção da maioria dos objetos que compõem o processo produtivo moderno,
mas também a produção de instrumentos com os quais esses objetos são produzidos. No
trabalho prático com madeira e metal, aplicando os fundamentos de diversificadas
técnicas de produção, pode-se compreender como a ciência e seus princípios são
aplicados ao processo produtivo, pode-se perceber como as leis da física e da química
operam para vencer a resistência dos materiais e gerar novos produtos. Faz-se, assim, a
articulação da prática com o conhecimento teórico, inserindo-o no trabalho concreto
realizado no processo produtivo.
O ensino médio envolverá, pois, o recurso às oficinas nas quais os alunos
manipulam os processos práticos básicos da produção; mas não se trata de reproduzir na
escola a especialização que ocorre no processo produtivo. O horizonte que deve nortear
a organização do ensino médio é o de propiciar aos alunos o domínio dos fundamentos
das técnicas diversificadas utilizadas na produção, e não o mero adestramento em
técnicas produtivas. Não a formação de técnicos especializados, mas de politécnicos.
Politecnia significa, aqui, especialização como domínio dos fundamentos científicos
das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna. Nessa perspectiva, a educação
de nível médio tratará de concentrar-se nas modalidades fundamentais que dão base à
multiplicidade de processos e técnicas de produção existentes.
Essa é uma concepção radicalmente diferente da que propõe um ensino médio
profissionalizante, caso em que a profissionalização é entendida como um adestramento
em uma determinada habilidade sem o conhecimento dos fundamentos dessa habilidade
e, menos ainda, da articulação dessa habilidade com o conjunto do processo produtivo.
Finalmente, à educação superior cabe a tarefa de organizar a cultura superior
como forma de possibilitar que participem plenamente da vida cultural, em sua
manifestação mais elaborada, todos os membros da sociedade, independentemente do
tipo de atividade profissional a que se dediquem.
Assim, além do ensino superior destinado a formar profissionais de nível
universitário (a imensa gama de profissionais liberais e de cientistas e tecnólogos de
diferentes matizes), formula-se a exigência da organização da cultura superior com o
objetivo de possibilitar a toda a população a difusão e discussão dos grandes problemas
que afetam o homem contemporâneo. Terminada a formação comum propiciada pela
educação básica, os jovens têm diante de si dois caminhos: a vinculação permanente ao
processo produtivo, por meio da ocupação profissional, ou a especialização universitária.
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Ora, em lugar de abandonar o desenvolvimento cultural dos trabalhadores a um
processo difuso, trata-se de organizá-lo. É necessário, pois, que eles disponham de
organizações culturais por meio das quais possam participar, em igualdade de condições
com os estudantes universitários, da discussão, em nível superior, dos problemas que
afetam toda a sociedade e, portanto, dizem respeito aos interesses de cada cidadão. Com
isso, além de propiciar o clima estimulante imprescindível à continuidade do
desenvolvimento cultural e da atividade intelectual dos trabalhadores, tal mecanismo
funciona como um espaço de articulação entre os trabalhadores e os estudantes
universitários, criando a atmosfera indispensável para vincular de forma indissociável o
trabalho intelectual e o trabalho material.
Ressalte-se que essa proposta é bem diversa da atual função da extensão
universitária. Não se trata de estender à população trabalhadora, enquanto receptora
passiva, algo próprio da atividade universitária. Trata-se, antes, de evitar que os
trabalhadores caiam na passividade intelectual, evitando-se ao mesmo tempo que os
universitários caiam no academicismo.
A relação entre educação e trabalho
A relação que existe entre educação e trabalho e a forma como ela influencia as
políticas públicas destinadas ao sistema educativo passa pela compreensão das
diferentes etapas do processo de desenvolvimento econômico, de acordo com a lógica do
capital.
Ora, o conhecimento é resultado das interações sociais, do embate do homem
com a existência, forçado a descobrir um modo próprio de encontrar soluções para as
situações que lhe são apresentadas. Para isso ele pensa, analisa, experimenta, descobre,
produz historicamente o saber. Neste processo, a escola se constitui como uma das
partes envolvidas na produção e veiculação desse saber.
Embora sendo produzido socialmente, o conhecimento é elaborado e
transformado em teoria pela classe que tem a propriedade dos meios materiais e
intelectuais, o que significa que esse saber, ao ser elaborado, traduz a concepção dessa
classe social e será utilizado em seu benefício. Dentre os espaços onde esse saber será
distribuído, a escola, não sendo o único, é o espaço institucional que realiza a
escolarização oficial. Por isso cabe a pergunta: a quem, e de que modo ela realiza essa
veiculação?
É importante considerarmos que as contradições que existem em uma sociedade
de classes vão estar presentes nas políticas públicas concebidas para a educação;
portanto, estas políticas respondem às necessidades do capital em seu processo de
valorização, ao mesmo tempo em que representam um meio de emancipação da classe
trabalhadora, pela via ao acesso do saber que é veiculado pela escola.
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Consequentemente, em relação à educação da classe trabalhadora, há uma concepção
do ponto de vista do trabalho e outra concepção do ponto de vista do capital.
Pela ótica do trabalho, a escolarização ou processo de formação deve proporcionar
tanto a aquisição das habilidades técnicas, que os conteúdos do trabalho requerem
quanto o conhecimento teórico que possibilita ao trabalhador compreender todo o
processo que envolve o trabalho por ele realizado. A formação profissional, vinculada à
educação escolar, deveria oportunizar a aprendizagem sobre os fundamentos da relação
entre o homem e a natureza e a relação historicamente construída entre os homens; o
desenvolvimento da capacidade de produzir ciência e tecnologia e a formação de uma
consciência cidadã.
Já a concepção do capital quanto à educação profissional apresenta outros
objetivos: a formação do trabalhador não tem um caráter unitário, mas uma socialização
desigual do saber. Para isso, o capital concebe, para a parcela majoritária da força de
trabalho, uma educação que capacite a operar de forma produtiva as tecnologias,
enquanto que para um contingente mínimo de trabalhadores, prevê a aprendizagem dos
conteúdos e fundamentos do trabalho, em uma escala avançada de desenvolvimento
tecnológico e científico.
Em outras palavras, enquanto a ótica do trabalho preconiza a universalização da
escola básica e das oportunidades de formação profissional, o capital estabelece uma
diferença entre a formação para o trabalho manual, dirigida à grande massa de
trabalhadores, e a formação para o trabalho intelectual, dirigido a uma pequena parcela
destes.
Isso porque o modo capitalista de produção está assentada na divisão social e
técnica do trabalho, o que significa que estão separadas teoria e prática e que os homens
são preparados de modos diferentes, porque ocuparão posições diferenciadas no sistema
produtivo, tanto no aspecto técnico, quanto no aspecto da hierarquia. A consequência
mais imediata desse fato é que o sistema de ensino é projetado para atender às
diferenças do sistema produtivo
As concepções sobre a relação entre trabalho e educação são antagônicas e
refletem as contradições existentes entre as classes sociais. Entretanto, a pesquisadora
no campo da educação e sociedade Acácia Z. Kuenzer considera que “não existe atividade
humana da qual se possa excluir toda e qualquer atividade intelectual, assim como toda
atividade intelectual exige algum tipo de esforço físico ou atividade instrumental”. Ou
seja, o trabalho humano é uma atividade que envolve, ao mesmo tempo, a prática e a
teoria, a ação e a reflexão.
Ao executar suas tarefas muitas vezes o trabalhador vê-se frente a situações
inesperadas que exigem soluções imediatas e específicas. As soluções aplicadas são
elaborações criativas do próprio trabalhador que, nesse momento, produz teoria e
trabalho intelectual, renegando uma das bases da separação entre trabalho manual e
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trabalho intelectual, e ilustrando a ideia defendida pelo pensador italiano Antônio
Gramsci de que em todo trabalho existe uma atividade intelectual criadora.
Mas apesar dos limites da formação para o trabalho, a escolarização ainda é a
porta de entrada para o ingresso no mundo produtivo. O mundo do trabalho vem
sofrendo profundas transformações nas últimas décadas impulsionadas pelo fenômeno
da globalização. É claro que as relações de trabalho no cenário globalizado do século XXI
já não são as mesmas: o capital se reestrutura e inventa novas formas de acumulação,
baseadas na terceirização e precarização do trabalho.
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CIDADÃO – LÚCIO BARROS (1978)
Tá vendo aquele edifício moço
Ajudei a levantar
Foi um tempo de aflição, era quatro condução
Duas pra ir, duas pra voltar
Hoje depois dele pronto
Olho pra cima e fico tonto
Mas me vem um cidadão
E me diz desconfiado
"Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar"
Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido
Dá vontade de beber
E pra aumentar meu tédio
Eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer
Tá vendo aquele colégio moço
Eu também trabalhei lá
Lá eu quase me arrebento
Fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar
Minha filha inocente vem pra mim toda contente
"Pai vou me matricular"
Mas me vem um cidadão:
"Criança de pé no chão aqui não pode estudar"
Essa dor doeu mais forte
Por que é que eu deixei o norte
Eu me pus a me dizer
Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava
Tinha direito a comer
Tá vendo quela igreja moço, onde o padre diz amém
Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo
Lá eu trabalhei também
Lá foi que valeu a pena, tem quermesse, tem novena
E o padre me deixa entrar
Foi lá que Cristo me disse:
"Rapaz deixe de tolice, não se deixe amendrontar
Fui eu quem criou a terra
Enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar
Hoje o homem criou asas e na maioria das casas
Eu também não posso entrar"
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