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RESUMO 

Com a crise do modelo de produ~~o fordista e o advento da úl 

tima revolu~~o industrial ,mudaram a base técnica da produ~~o e a 

organiza~~o do trabalho. Atualmente s~o outros os requerimentos 

que compOem o perfil do trabalhador.Há um privilegiamento da capa 

cidade de abstra~~o,do trabalho em equipe,do esprit de corps.A ên 

fase na prepara~~o profissional passou a ser na forma~~o geral. A 

pesar de alguns autores falarem de convergência de interesses com 

a classe trabalhadora,a ótica dessa forma~~o continua sendo a do 

capital:n~o chega a questionar realmente a divis~o entre trabalho 

manual e intelectual ,por n~o estar inserida em projeto de mudan~a 

das rela~Oes sociais de exclus~o e de aliena~~o. 

Os trabalhadores, mergulhados no mundo da necessidade, da 

"preocupa~~o"~formulam representa~eJes sobre o trabalho~a educa~~o 

e a prepara~~o profissional~baseando-se~sobretudo~no complexo fe 

noménico.Apesar de seus núcleos de bom senso,portanto~ n~o alcan 

~am uma compreens~o concreta do real.Por isso,muitas vezes~buscam 

uma qualifica~~o profissional que,no minimo~a médio prazo~n~o ser 

virá a seus interesses como cidad~os-trabalhadores. 

Na ótica do trabalho~ é necessário pensar-se a forma~~o esco 

lar profissional com sólida base cientifica, com vistas à aquisi 

~~o, por parte do trabalhador~ de instrumental analitico, para a 

leitura do mundo e para a compreens~o de sua inser~~o na produ~~o 

e na trama de rela~eJes sociais. 
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RESUMEE 

La crise du modéle fordien et l'avénement de la derniére ré 

volution industrielle ont imposé un changement de la base techni 

que de la production et de l'organisation du travail.Actuellement 

ce sont d'autres les capacités requises qui composent le profil 

du travailleur.Ce sont la capacité d'abstraction~ de travail en é 

quipe et d'esprit de corps qui sont privilégiés.Et c'est la forma 

tion générale qui est mise en avant dans la préparation professi 

onnelle.Même si certains auteurs parlent~à ce propos,d'une conver 

gence avec les intérêts des travailleurs,il faut dire que la logi 

que de cette formation demeure celle du capital:la division entre 

travail manuel et intellectuel n'est pas effectivement mise en 

question,dans la mesure o~ cette préparation ne s'insére pas dans 

une proposition de changement des rapports sociaux d'exclusion et 

d'aliénation. 

Les travailleurs, immergés dans le monde de la nécessité, de 

la " préoccupation",forment des représentations sur le travail,l'é 

ducation et la formation professionnelle, basées, surtout, sur le 

monde des apparences.Malgré les noyaux de bon sens,leurs représen 

tations n'atteignent pas une compléte compréhension du réel.C'est 

pourquoi ils cherchent,en de nombreuses situations, une qualifica 

tion professionnelle qui,à moyen terme,le moins qu'on puisse dire, 

est qu'elle ne sert pas à leurs intérêts,en tant que citoyens-tra 

vailleurs. *De leur point de vue, il faut penser la formation sco 

laire et professionnelle axée sur une solide base scientifique, 

qui permette aux travailleurs l'acquisition des instruments analy 

tiques nécessaires à la compréhension du monde et de leur inser 

tion dans la production et dans la trame des rapports sociaux.VII 



A GUISA DE BALIZAMENTO PARA O LEITOR 

O TRABALHO UTOPIA 

o homem, assim como outros animais, trabalha. A 

da natureza gera resultados muitas vezes transformal!>~o 

fantásticos basta, como ilustral!>~o, pensarmos no que fazem as 

formigas, as abelhas, os esquilos, o jo~o-de-barro. Nessa 

transforma~.o o homem também produz, cria inclusive a si mesmo, 

produz-se pelo trabalho. Transforma a natureza e se transforma .•. 

O trabalho é, pois, imperativo e necessário para a existência 

humana o homem precisa reproduzir-se como corpo material 

comer, beber, propagar sua espécie, bem como fabricar bens, 

valores de uso, necessários a sua sobrevivência. Por este 

entendimento, o trabalho é abordado como uma categoria central 

pelo materialismo histórico-dialético na compreens~o da 

existência humana. 

Entretanto, diferentemente das outras espécies, o homem, ao 

trabalhar, ou seja, ao transformar o que o 

pela capacidade de projetar e de antever os 

cerca, distingue-se 

resultados daquilo 

que intenta fazer. Ao cabo do processo de trabalho, surge um 

resultado já pré-existente idealmente na imaginal!>~o do 

trabalhador. Através da linguagem e do pensamento desenvolve uma 

atividade consciente, plena de intencional idade, de vontade. 

Outro aspecto em que se diferencia é o fato de fabricar 

ferramentas, instrumentos de trabalho extens~es de seu bra~o, 

de sua m.o - resultados da sua cria~.o. Em suma, o homem é um ser 

genérico consciente, relacionado com sua espécie, que a considera 

como seu pr6prio ser e que produz n.o s6 para si, n.o apenas 



p~emido pela necessidade fisica~ mas unive~salmente (1). 

ve~dade, p~oduz realmente, no sentido c~iado~~ liv~e dessas 

necessidades. 

Do ponto de vista filosófico, o t~abalho é, assim, a 

atividade tipicamente humana; é o que dá ao homem a essência 

gené~ica. E essa atividade p~ática é o ponto de pa~tida, 

fundamento do conhecimento e da conscientizai~o. 

"O t~abalho, no sentido mais abrangente de 
poiésis, no sentido da p~odUi~O do p~óp~io 

existi~ humano - fisico e psiquico,mate~ial e 
imate~ial,individual e social ,objetivo e sub= 
jetivo -~ do descob~imento e da p~odUi~O do 
mundo ••• " (2) 

o 

No entanto, é p~eciso analisa~ o t~abalho n~o apenas como 

catego~ia ge~al. O p~ocedimento ~esulta~ia numa abst~ai~o. O 

homem se const~6i nas ~ela~~es sociais de p~odu~~o. Por 

conseguinte, cabe examina~ o t~abalho na produ~~o concreta da 

existência do homem em ci~cunst~ncias hist6~icas dadas, nas 

fo~mas em que se manifesta histo~icamente. 

Com a divis~o social do t~abalho (3), este pe~de seu p~inci= 

pio criador; pe~de-se a possibilidade de constituii~O de um homem 

total (4),ge~am-se homens f~agmentados - os que possuem/os que 

1. Vide K. MARX, Manuscritos Económico-Filos6ficos, p. 165. 
2. M. ARRUDA, A a~ticulai~o t~abalho-educai~o visando uma 

democ~acia integ~al, in MINAVO, Trabalho e Conhecimento: Dilemas 
na Educa~~o do trabalhador, p. 61-74. 

3. Ma~x estabeleceu uma distini~o ent~e divis~o social do 
t~abalho divis~o do t~abalho dent~o da sociedade 
campo/cidade, t~abalho manual/t~abalho intelectual, e divis~o 

especial ou técnica de trabalho - divis~o do t~abalho dent~o do 
processo de p~odu~~o. 

4. "Quanto mais o homem fO~ capaz de se 'ap~opria~' do mundo 
que o ce~ca, at~avés de seus sentidos e de 
mais ampla fO~ essa ap~op~iai~o, tanto 
totalidade, tanto mais. ele se to~nará um 
FISCHER, O que Marx realmente disse, p. 9. 
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seu espi~ito, quanto 
maior se to~na sua 
homem total." .E~nst 



nada têm,os que sabem/os que s~o ignorantes, os que mandam/os que 

obedecem,os que pensam/os que executam. Fragmenta-se o trabalho e 

o homem (5). 

A divis.o social do trabalho é o fundamento da aliena~~o, 

manifesta, segundo Marx, em 03 niveis: 

aliena~~o do trabalhador com rela~~o ao produto do seu 

trabalho; este lhe aparece como objeto estranho; ele n~o 

se reconhece nas suas obras, n~o se vê objetivado naquilo 

que produz; 

aliena~~o com rela~~o ao ato mesmo da produ~~o, durante o 

trabalho;a atividade desenvolvida é encarada como algo es= 

tranho, como sofrimento, como meio de satisfazer outras ne 

cessidades - manter sua existéncia fisica (6); trata-se da 

auto-aliena~~o; 

aliena~.o do homem de si mesmo, de sua esséncia genérica, 

da espécie; é a aliena~~o do homem relativamente ao homem. 

A vida produtiva é a vida genérica. Todavia, nas condi~~es 

históricas em que vem se dando,o trabalho n.o se constitui 

na satisfa~.o de uma necessidade,na atividade essencialmen 

te humana,como auto-cria~~o mas apenas na forma de satisfa 

5. A dicotomia trabalho intelectual/trabalho manual, 
produzida pela divis~o social do trabalho, provém de uma rela~~o 

social entre desiguais. Nessa rela~~o há um privilegiamento, do 
ponto de vista de status social inclusive, do trabalho 
intelectual. Além do menosprezo pela atividade prática, do n.o
entendimento de que é fonte de conhecimento, n.o há a compreens.o 
como a de Gramsci de que " ... em qualquer trabalho fisico, mesmo 
no mais mec~nico e degradado, existe um minimo de qualifica~.o 

técnica, isto é, um minimo de atividade intelectual criadora." 
Vide A.GRAMSCI,Os Intelectuais e a Organiza~~o da Cultura, p.7. 

6." o homem (o trabalhador) s6 se sente livremente 
activo nas suas fun~bes animais - comer, beber e procriar, ( ... ) 
enquanto nas fun~~es humanas se vé reduzido a animal." K. MARX, 
Manuscritos EconOmico-Filos6ficos, p. 162. 
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~âo de necessidades out~as. 

Pela perda de seu ca~áte~ c~iado~,o t~abalho passa, assim, a 

"apa~ece~ como meio de sob~evivéncia e n~o como atividade c~iado= 

~a pela qual o homem se to~na seu p~óp~io c~iado~" (7),0 que pa~a 

Ma~x e~a uma cont~adi~~o com a natureza humana. Assim, ao se~ des 

truido~a ao invés de c~iado~a,a atividade p~odutiva nega o p~inci 

pio filosófico do t~abalho e dessa fo~ma o p~óp~io p~incipio do 

homem. 

A busca da supera~~o da divis~o social do t~abalho e de suas 

conseqaéncias aponta o ~esgate do p~inclpio c~iador inerente ao 

t~abalho em oposi~âo às fo~mas histó~icas do t~abalho esc~avo e 

do t~abalho assala~iado. Nelas o t~abalho é vivido como t~abalho 

fo~~ado exte~io~ e nâo como ~ealiza~âo de uma necessidade de 

c~ia~âo. A compreens~o de que o homem só produz realmente quando 

liberto de coa~~es e necessidades f1sicas permite-nos o vislumbre 

do exerci cio do trabalho como express~o e desenvolvimento de 

for~as criadoras do homem. 

-------------
7. E. FISCHER, op. cit., p. 30. 
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INTRODUÇAO 

Esta disserta~~o é fruto do envolvimento com a temàtica das 

rela~ôes entre trabalho e educa~~o (vinculos? desvinculos?), a 

partir de minha atividade profissional. Como integrante da equipe 

do ent~o Programa de Educa~~o com classes populares da Sub

Reitoria de Desenvolvimento e Extens~o da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, desde 1987 passei a participar dos 

estudos/discussôes relativos ao tema e dos projetos desenvolvidos 

com a comunidade, sobretudo vicinal.lsto significa que a 

preocupa~~o surgiu dentro de um trabalho concreto, nasceu de um 

tecido de reflex~es sobre a dire~~o a ser imprimida à forma~~o 

das classes populares. 

A discuss~o acadêmica sobre a extens~o pode ser muito 

fértil. Terceira perna do tripé composto pelo ensino e pela 

pesquisa, apesar de se constituir em atividade universitària já 

agora garantida constitucionalmente, possui identidade de 

contornos ainda mal definidos e pouco estruturados. Todavia o 

debate é rico pois propicia a abordagem de diversos .ngulos e 

aspectos referentes à educa~~o em geral, à situa~~o educacional 

no pais e a subtemas especificos. 

A educa~~o das classes populares nos coloca frente ao risco 

de uma vis~o rom3ntica do povo, e,por isso, muitas vezes em situa 

~~es quase que de impasse,face a tentativas de instrumentaliza~~o 

da universidade por parte de supostas lideran~as comunitárias. Co 

loca-nos frente ao falso dilema dicotOmico do saber acadêmi 

co x saber popular, por n~o compreendê-los como mutuamente alimen 

tadores,necessârios e de direito. Coloca-nos ainda diante de pro 

12 



postas assistencialistas em oposi~~o ao trabalho acadêmico. E tan 

tas coisas mais ... Finalmente coloca-nos o desafio de nos situar 

mos face ao que vem ocorrendo no mundo do trabalho;de pensarmos a 

forma~~o profissional n~o apenas de nivel universitário pensa 

rem-se formas alternativas e de qualidade para a prepara~~o do jo 

vem cidad~o trabalhador. S~o quest~es que est~o na ordem do dia. 

"Qual o perfil desta fun~~o?" 

Quais as atividades que o individuo que a exerce deve 

desempenhar? Para bem fazê-lo, quais os conhecimentos, as 

habilidades e as atitudes de que deve dispor? Trata-se de uma 

quest~o de dom, de voca~~o "inscrita" no código genético, 

hereditária, passando de pai para filho? O aprendizado tem um 

grau maior ou menor de interferência na explicita~~o ou 

apropria~~o das caracteristicas adequadas? E em que locus se dá 

privilegiadamente esse aprendizado no decurso do processo 

educativo escolar a que se submete o individuo, preparando-se 

para alcan~ar um dado perfil? ou no próprio processo de produ~~o

por tentativa, ensaio e erro ? Imita~~o, emula~~o ? Há ou n~o 

alguma rela~~o entre esses dois tipos de práticas sociais a 

educativa (escolar) e a produtiva? 

Formulada de modo menos "sofisticado" do que o da pergunta 

inicial, pensada de modo mais ou menos elaborado, mais 

difusamente, a preocupa;~o quanto aos requisitos necessários ao 

homem para a produ;~o de bens já data de muito tempo. Todavia a 

quest~o n~o era formulada relacionando-se conhecimentos 

escolares, digamos, e trabalho. O aprendizado da arte e do 

13 



oficio se dava por outras vias. Desde o antigo Egito~ e já 

descrita por Plat.o~ a aprendizagem da técnica se processava 

através da observa~.o e imita~~o~ antes de o sujeito lan~ar-se a 

executar algo autonomamente. Por sua vez~ os processos educativos 

desenvolvidos na escola eram atividades desvinculadas da produ~~Q 

de bens. Nesse sentido~ a Revolu~~o Industrial (1760 1830) 

representou Llm marco ( 1 ) . Apesar da longa e paulatina 

expropria~~o do conhecimento do artes~o que o relegou~ como traba 

lhador assalariado na fábrica~ à condi~~o de ignorância e alie 

na;~o vis-à-vis seu produto~o processo de trabalho e a própria es 

pécie humana~ o desenvolvimento industrial gerou também outros re 

sultados. Com a radical mudan~a introduzida nas bases técnicas da 

prQdu~.o~ passou-se gradativamente a pensar a quest.o do conheci 

mento como um tema pertinente também ao mundo do trabalho. " ... a 

revolu~.o industrial muda também as condi~Oes e as exigências da 

forma~.o humana." diz Manacorda (2). Até porque os conhecimentos 

veiculados à época n.o davam mais conta das necessidades e das 

inova~Oes. Com a evolu~.o da ciência e o desenvolvimento da tecno 

lQgia~acreditou-se ser necessária a prepara~.o dos operários quan 

to à instru~.o propriamente dita~ para que pudessem adaptar-se às 

mudan~as tecnológicas~às novas necessidades da produ~~o fabril mo 

derna. Mas o que fazer e como para que o sujeito dominasse dada 

técnica de produ~~o de bens? Assim a quest~o das rela~ôes instru 

~~Q-trabalho ou da instru~~o técnico-profissional passou a ser o 

tema central da moderna pedagogia (escolar e da fábrica). 

1. cfr. M. Aparecida C. FRANCO~ O trabalho como principio 
educativo~ p. 1-2. 

2. Mário MANACORDA~ Hist6ria da educa~~o~ p. 271. 
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Entretanto,mesmo assim, a pergunta continuou sendo colocada: 

existe rela~~o estreita e necessária entre o processo educativo 

(ensino-aprendizagem) mais formalizado, mais regular e o processo 

produtivo? Em caso positivo, como se manifestam os vinculos ? 

Os estudiosos que se dedicaram mais profundamente a este 

tema analisam o processo educativo escolar, o processo de 

trabalho e suas rela~ôes historicamente e considerando sobretudo 

três fases, de bases técnicas distintas. Inicia-se a análise pelo 

processo caracteristico do artesanato, passando pela manufatura e 

chegando à produ~~o fabril. 

Atualmente já se vem.procurando pensar esse tema, entendê-lo 

e equacioná-lo na esteira das mudan~as produzidas com o advento 

das 2ª e 3ª Revolu~Oes Industriais (como as denominam alguns) 

considerando-se suas caracteristicas e conseq~ências (3). 

As contribui~Oes ao tema mais marcantes neste século, quer 

do ponto de vista da análise da rela~~o educa~~o - trabalho quer 

quanto a propostas lan~adas, se deram em final de 50 e década de 

60, finais de 60 e anos 70 e década de 80. Representaram 

movimentos de a~~o, de rea~~o, de reac~o e nova a~~o e propostas 

de supera~~o de falsos dilemas. 

Partiu-se do pressuposto da existência de vinculos lineares, 

diretos entre os dois tipos de prática material humana, passou-se 

pela vis~o de inexistência de vinculos e chegou-se a uma compreen 

3. 2ª Revolu~~o Industrial - inicia-se em fins do século XIX 
com o surgimento do a~o, da energia elétrica, do petróleo e da in 
dústria quimica; a 3ª R.I. caracteriza-se pelo desenvolvimento 
nas últimas décadas da informática, da robótica, da 
microeletrOnica, da quimica fina, da biotecnologia e produ~~o de 
sintéticos. cfr Gaudêncio FRIGOTTO, Trabalho-educa~~o e tec
nologia: treinamento polivalente ou forma~~o politécnica?, p. 23. 
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s~o mais totalizante na análise do tema e quest~es/situa~~es dedu 

tiveis e constatáveis; através da categoria de media~~o~ procurou 

se mostrar a existência de vinculos mediatos entre educa~.o e tra 

balho~ considerando-se ambas as práticas como componentes de uma 

totalidade com múltiplas determina~ôes. 

Nesse con te>: to ~ pesquisando e trabalhando essas e outras 

quest~es, foi-se gestando o objeto de estudo. 

o Problema 

As expectativas~ idéias~ representa~~es tomam corpo a partir 

da existência material das pessoas~ no tecido de classes 

constituido de individuos concretos. Essas classes~ por oLltro 

lado ~ n.o s.o blocos monoliticos - comp~em-se de fra~~es~ de 

grupos em movimento e, às vezes~ 

distintos. 

com interesses e práticas 

E necessário conhecermos esse amálgama de interesses~ as 

estratégias desses grupos~ ou seja, entendermos o que esses 

sujeitos sociais buscam e com que motiva~~es; aproximarmo-nos de 

seu modo de perceber/pensar/representar o real, isto é~ de sua 

concep~~o sobre a realidade. E passando do geral ao especifico~ 

considerando nossa área de entendermos suas 

representaç:e:Jes 

melhor~ dessa 

sobre educaç:~o,sobre trabalho~ compreendendo 

forma~ o que o aluno trabalhador ou futuro 

trabalhador vem buscar. Em suma, sabermos "por onde passa a 

qualificaç:~o profissional" para as classes populares e~ mais 

especificamente~ para seus filhos. 

Compreendendo um pouco mais esse lado da realidade,quem sabe 

poderemos atuar melhor na busca de um novo tipo de sociedade? 
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Objetivos do trabalho 

percorrer os caminhos das rela~Oes entre trabalho e 

educa~~o; 

. identificar as tendências de qualifica~.o profissional na 

era das novas tecnologias micro-eletrOnicas (NT/ME) 

organizacionais (TO); 

e técnicas 

conhecer/analisar as representa~Oes dos trabalhadores a 

respeito da educa~~o e do trabalho; 

identificar suas estratégias face à educa~.o/qualifica~.o 

profissional; 

. cotejar as propostas de qualifica~.o na ótica do capital e 

na do trabalho - apontar subsidios para uma proposta de forma~~o 

escolar profissional. 

Metodologia 

1. A metodologia de investiga~~o desenvolveu-se tendo como 

ponto de partida os próprios alunos do Projeto de Acelera~.o da 

escolaridade para a Qualifica~.o Profissional seu saber~ suas 

representa~~es explicitadas por escrito e nos 

pessoais.Desenrolou-se~ portanto~ partindo da prática 

contatos 

(concreto 

sensivel) para~ após teorizar sobre ela~ poder voltar novamente à 

prática (concreto pensado). Tentou-se a compreens~o do real 

buscando as leis essenciais dos fenOmenos, do aparente. Assim foi 

construido o objeto da pesquisa. 

2. Procedimentos metodol6gicos 

- levantamento bibliográfico e revis.o da literatura com 

vistas à constru~.o de quadro de análise no que se refere a: 

. classes sociais - fragmenta~~o/movimentos; 
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cent~alidade da catego~ia t~abalho; o t~abalho no 

capitalismo; positividade/negatividade das novas tecnologias; 

· ~ela~~es ent~e t~abalho e educa~.o; 

• ~ep~esenta~.o - aspectos teó~icos; 

• ~ep~esenta~~es/est~atégias/ inte~esses das 

popula~es com ~ela~.o ao tema em quest.o; 

classes 

levantamento e análise do mate~ial documental ~efe~ente 

á amost~a de alunos do PAQP e ao g~upo de alunos do p~ojeto de 2Q 

g~au. 

:;. A metodologia de exposi~~o buscou ap~esenta~ os fenOmenos 

e suas dete~mina~~es de tal fo~ma que se tornassem comp~eensiveis 

ao leitor. 

Estrutura~~o dos capitulos: 

Dividimos a apresenta~.o do estudo do tema em 4 momentos: 

1. No capitulo I apresentamos um histórico sintético sobre o 

processo de trabalho: a produ~.o artesanal~a manufatureira e a fa 

b~il;como o trabalhador vai~paulatinamente,nas diversas etapas da 

produ~~o,perdendo o controle sobre sua atividade(produto~meios de 

produç.o~tempo/ritmo~saber); como se desenvolvia o aprendizado; o 

su~gimento do trabalhador coletivo~ os trabalhadores especializa 

dos e os n~o-especializados (a desqualifica~~o); o acirramento da 

dicotomia entre trabalho manual e intelectual e a reorganiza~~o 

do processo de trabalho; a prepara~~o do homem trabalhador - a es 

cola e seu objetivo "preventivo" - instruir e disciplinar;a cis~o 

dos sistemas de ensino; as novas mudan~as na base técnica da 

produ~~o - o papel de Taylor e de Ford. 

Discutimos também as novas propostas no pós-guerra as 

teorias econOmicas desenvolvimentistas e seu co~relato na área 
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educacional - a teoria do capital humano; o "fator" educa~~o~ en 

tendido como investimento pessoal e para o pais; a crescente des 

qualifica~~o do trabalho;o aumento do subemprego e do desemprego; 

as criticas a essa teoria - internas e os reproducionistas. 

2. No capitulo 11 abordamos as rela~~es entre o processo 

produtivo e a qualifica~~o~ considerando as perspectivas gerais 

atuais e futuras. 

Analisamos as propostas teóricas surgidas no Brasil nos anos 

recentes: 

C. Salm : a critica aos teóricos do capital humano; a defesa 

basicamente da inexistência de vinculos claros entre escola e 

trabalho; a qualificai~o dentro da empresa; a escola voltada para 

a forma~~o do cidad~o. 

G. Frigotto : o registro e a análise da incorrei~o tanto das 

concepi~es de vinculos diretos quanto das de desvinculo entre edu 

ca~~o e trabalho; a demonstrai~o de como a escola é produtiva. ao 

processo de valorizai~o do capital na sua improdutividade; a 

escola como espaio de mediai~es e contradii~es; 

politécnica. 

a educaig(o 

Examinamos os posicionamentos no plano internacional:a crise 

e o esgotamento do modelo de produ~~o fordista; o surgimento do 

neo-fordismo - a automa~g(o flexivel e as novas técnicas organiza 

cionais;discuss~o das teses sobre qualifica~~o/desqualifica~~o do 

trabalhador - teses predominantes. 

As tendências e projei~es para o caso brasileiro:n~ ainda re 

duzido de pesquisas empiricas; analogia com paises de estrutura 

econOmica semelhante - compara~~o com a ColOmbia; conclus~es seme 

lha.ntes às das pesquisas realizadas nos paises desenvolvidos quan 
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to a tendências~ embora mantendo-se a coexistência e~em alguns se 

tores~ o predominio de modelos de produ~~o tradicionais; os novos 

requerimentos no perfil do trabalhador; maior exigência de forma 

~~o escolar~ com o tempo~ por necessidade do capital. 

No capitulo 111 apresentamos, a titulo de ilustra;~o para a 

discuss~o, uma experiência da UFRJ de pesquisa de modelo de quali 

fica;~o profissional de jovens de classes populares: o PAQP 

caracteriza;~o:justificativa, pressupostos, parâmetros,objetivos, 

metodologia; analisamos os aspectos centrais e as polêmicas; 

examinamos também o panorama brasileiro com suas disparidades 

enormes - sua realidade sócio-econOmica e educacional; procedemos 

á discuss~o e cotejo de propostas e a realidade. 

No último capitulo discutimos as rela;bes entre existência e 

essência - o ser social determinando a consciência; o que s~o as 

representa;bes e o papel que cumprem; as diferen;as entre 

representa;~o e conceito, fenOmeno e essência; a 

utilitária que domina o homem n~o lhe permite compreender a 

estrutura do real; a "preocupa;~o"; as representa;bes dos 

t.rabal hadores que n~o podem ser tomadas como a realidade; as 

representa~ôes dos alunos quanto a educa~~o e trabalho: discuss~o 

e análise da amostra. 

Finalmente, ao concluirmos, sintetizamos as representa;bes 

observadas e procuramos analisar a levantada "convergência" de 

interesses quanto ao que deve ser a "nova" e "comum" proposta de 

forma;~o profissional; ao buscarmos verificar "por onde passa e 

deverá passar a qualifica;~o profissional", procuramos fazê-lo 

examinando a ótica do capital e a do trabalho quanto a seus 

interesses no campo da educa;~o e do trabalho. 
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CAPITULO I 

AS RELAÇ~ES ENTRE TRABALHO E EDUCAÇAO 

percorrendo os caminhos 

1.1. A produ~~o artesanal 

Nas sociedades pré-industriais o trabalho n~o se destacava 

como algo à parte das demais atividades humanas, nem mesmo do 

ponto de vista geográfico. 

Na sociedade pré-industrial um mesmo espa~o 

serve para o desenvolvimento da vida familiar, 
para as atividades de consumo e 6cio e para as 
fun~~es produtivas. ( ... ) o essencial na vida 
ativa das pessoas, a produ~~o de seus meios de 
vida e a reprodu~~o de suas vidas - a produ~~o 

e o consumo - é levado a cabo em um mesmo e ú= 
nico lugar, seja a casa familiar ou o espa~o 

comunal (1). 

Os trabalhadores daquela época controlavam todo o processo 

de trabalho: escolhiam o que produzir, como, quando e em ritmo 

mais ou menos acelerado, dependendo de suas necessidades. Além 

disso o dominio da técnica de produ~~o era de fácil acesso 

considerando-se sua simplicidade. A aprendizagem desenrolou-se ao 

longo dos anos através da observa~~o e da imita~~o. 

Na Idade Média, a instancia socializadora e formadora da 

crian~a, futuro produtor, era a familia. N~o a pr6pria mas a de 

outrem - havia um intercambio familiar que levava à tessitura de 

uma rede de rela~Oes, como que de familias ampliadas. Os jovens 

aprendizes (normalmente na fase dos 7 aos 14 anos) passavam a vi-

ver com outras pessoas e lá aprendiam a arte e o oficio - os co-

nhecimentos e habilidades necessários ao desempenho de seu traba-

lho. Aprendiam também boas maneiras e a executar as tarefas 

1. Mariano F. ENGUITA, A face oculta da escola~ p.8. 
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domésticas~ além de usufruirem de forma~.o religiosa (2). Entre o 

mestre artes.o e os aprendizes havia obriga~~es mútuas~ muitas 

vezes formalizadas através de contratos. Direitos e deveres de 

ambas as partes. o trecho a seguir sintetiza o processo de 

socializa~~o da crian~a, ao mesmo tempo de forma~~o do futuro 

artes~o: 

Assim, o servi~o doméstico confunde-se com a 
aprendizagem, forma muito geral de educa~.o. A 
crian~a aprendia por meio da pràtica, e esta 
pràtica n~o se detinha nos limites entre a pro 
fiss.o e a vida privada (3). 

Por todo esse processo de aprendizagem vivido globalmente a 

crian~a desde logo come~ava a apreender e aprender sobre as 

rela~~es sociais de produ~.o. Essas oficinas compostas do mestre, 

seus oficiais e aprendizes constituiam unidades produtivas de 

bens. 

Segundo o ramo de produ~.o os artes.os filiavam-se a esta ou 

aquela corpora~.o de oficio. Estas~ muito ciosas de seu dever de 

zelar pelos direitos de seus integrantes, protegiam-nos e 

guardavam a ferro e fogo, como um segredo precioso, o 

conhecimento inerente e necessário à produ~.o daqueles bens. 

Assim os mestres artes.os, além do dominio do conhecimento do 

processo produtivo, conduziam, eram os responsáveis e zelavam 

pela forma~~o de seus discipulos-sucessores. A aprendizagem nas 

2. Eventualmente algumas crian~as freqÜentavam uma escola, 
durante pouco tempo, mas essa n~o era a norma. A inst.ncia 
educativa escola (institui~.o marginal do ponto de vista da 
import.ncia social na época) era reservada a alguns poucos 
segmentos da popula~.o, por exemplo~ aos copistas. cfr Mariano 
ENGUITA, op. eit., p. 105-10. 

3.apud Mariano ENGUITA~ ep. eit., p. 107. (ARIES, Philippe. 
L'Enfant et la vie familiale seus l'Aneien Régime. Paris, Seuil, 
1973, p. 255.) 
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corpora~ôes era um processo de forma~~o mais pr6ximo do tipo 

escolar~ embora se desenrolasse no pr6prio trabalho. Assim~ o 

aprendiz ao trabalhar aprendia~ posto serem a mesma coisa; ao 

adquirir as habilidades da profiss~o~ adquiria conhecimentos. 

o artes~o ativo (the working craftsman) estava 
ligado ao conhecimento técnico e cientifico de 
seu tempo na prática diária de seu oficio. A 
aprendizagem incluia geralmente o treinamento 
em matemática~ compreendidas a álgebra~ a geo 
metria e a trigonometria~ nas propriedades e 
procedência dos materiais comuns no oflcio~nas 
ciências fisicas e no desenho industrial.( ..• ) 

( ... ) o oficio proporcionava um vinculo cotidi 
ano entre a ciência e o trabalho~ posto que o 
artes~o se via constantemente obrigado a utili 
zar em sua prática os conhecimentos cientifi 
cos rudimentares, a matemática~ o desenho, etc (4). 

E:. deste dominio do processo de trabalho~ do controle do 

tempo, do ritmo de trabalho, do produto e da posse do 

conhecimento que o trabalhador vai sendo privado com o advento do 

capitalismo e as novas formas de organiza~~o da produ~~o. 

Durante uma fase~ embora já perdendo parcialmente o controle 

sobre o produto~ o trabalhador ainda tem suas ferramentas de 

trabalho e guarda um dominio sobre o processo, quer individual 

quer coletivamente~ através das corpora~~es. Embora a matéria 

prima e o produto final já n~o mais lhe perten~am~ ele ainda 

detém o conhecimento do processo de produ~~o e em certa medida 

controla seu ritmo. 

Contudo a organiza~~o da produ~~o continua mudando e vai 

ocorrendo um progressivo e inexorável despojamento do antigo arte 

s~o na constitui~~o do trabalhador livre (!?!)~ assalariado~ inse 

4. apud Mariano ENGUITA~ op.cit.~ p. 119-20. (BRAVERMAN,H. 
Labor and monopoly capital. Nova York~ Monthly Review Press~ 
1974, p. 133-4.) 
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rido em novas rela~~es sociais de produc~o. 

1.2. A produ~~o manufatureira 

Essas novas rela~~es sociais de produ~~o come~aram a se 

delinear quando da fase descrita acima. O mercador~ detentor de 

capital~ fugindo ao controle das corpora~~es , emprega 

trabalhadores para que lhe produzam mercadorias com a matéria-

prima e muitas vezes os instrumentos, agora fornecidos~ em um 

processo que ficou conhecido como coopera~~o simples. Contudo o 

recém constituída capitalista apenas aproveitava-se de um 

processo produtiva já e:-:istente~ sem induzir a maiores 

altera~~es, colocando-o a seu servi~o para a valoriza~~o de seu 

c:api ta I. 

Entretanto~ ao fim e ao cabo~ come~am a fazer-se sentir 

necessidades de mudan~as naquele processo, visto ter chegado a um 

limite além da qual n~o era possivel avan~ar para maior 

acumula~~o da capital. A forma de romper com esta barreira foi a 

decomposi~~o da trabalha ( 5) • O processo man:.lfatureiro 

se caracterizava basicamente pela divis~o da confec~~o da 

mercadoria em procedimentos distintos~ cabendo a cada trabalhador 

5. Cabe registrar a distin~~o feita por Marx entre divis~o 

social do trabalho e divis~o manufatureira naquela cada 
trabalhador produz um tipo de mercadoria e justamente a rela~~o 

entre eles é a fato de produzirem mercadorias, valores de troca; 
na manufatura, cada trabalhador produz apenas uma parte da 
mercadoria e a rela~~o entre eles é constituírem em conjunto o 
trabalhador coletiva. Além disso, liA divis~o manufatureira do 
trabalha pressup~e concentra~~o das meios de produ~~o nas m~os de 
um capitalista; a divis~o social do trabalha, dispers~o das meias 
de produ~~o entre produtores de mercadorias, independentes entre 
si. 11 ~~arl MARX ~ O Capital!l p. 4()7. 
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uma e única parte (6). 

Dessa forma o trabalhador, antigo artes.o, acabou de perder 

tudo o que tinha anteriormente - matéria-prima e produto final, 

instrumentos de trabalho, dominio do processo produtivo~ 

compreendendo conhecimento do conjunto, controle de seu tempo e 

de seu ritmo. Só lhe restou, "livre" de tudo, vender ao 

capitalista, através de contrato, o que lhe ficara - sua capaci 

dade de trabalhar, ou seja, sua for~a de trabalho. Visto ser-

apenas aquilo de que dispunha para colocar à venda e assim garan-

tir sua subsistência e a de sua familia, o trabalhador entregava 

ao patr~o a única mercadoria capaz de criar mais valor a for~a 

de trabalho (7), que ao produzir valor-es excedentes aos necessá= 

6. Estavam criadas assim as figuras do trabalhador
parcelar, fragmentado, e do tr-abalhador coletivo - conjunto dos 
diversos trabalhador-es individuais e agente da produ~.o de bens. 

7. Lautier e Tortajada desenvolvem interessante discuss~o 

sobre as duas defini~ôes possiveis do conceito for~a de trabalho, 
apoiados em excer-tos de O Capital. Pela 1ª delas, diremos que a 
for-~a de tr-abalho é uma mercadoria como as outras, colocada à 
venda pelo trabalhador, seu detentor. Seu valor seria determinado 
de modo idêntico ao das demais - pelo quantum de trabalho social 
nela cr-istalizado. Por- essa via desembocariamos em alguns 
absurdos~ apontados pelos autores: - identifica~~o do estatuto 
do capitalista e do trabalhador -- afinal, todos capitalistas ... 
se o pr-ocesso de determina~.o do valor- da for~a de trabalho for 
idêntico ao das outras mer-cador-ias; - nega~.o da existência das 
classes sociais, como decorrência. Já a 2ª defini~.o privilegia a 
especificidade da mercadoria for~a de trabalho, constituida como 
tal pelo processo de troca no seu conjunto. A for~a de trabalho 
n.o tem valor, n.o é valor buscando se r-ealizar, como as demais 
mer-cador-ias. Tem um valor de uso para o capitalista; o 
trabalhador n~o vende uma mercadoria constituida mas sim troca 
uma promessa de trabalho, inscreve-se numa rela~~o social. O 
dinheiro do salário é simples numerário, n~o representa capital 
para ele. Assim, a defini~~o do valor da for~a de trabalho se dá 
pelo valor dos bens consumidos pelo trabalhador (um quantum de 
valor já realizado) aos quais se acr-escem os custos de educa~~o 

(o trabalho ligado ao consumo e à aquisi~.o de conhecimentos n~o 

cr-ia valor- .•. ). Br-uno LAUTIER, Ramon TORTAJADA, Ecole, force de 
travail et salariat, p. 93 - 107. 
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rios a sua compra~ gera mais-valia (8). E é usando esta for~a de 

trabalho que o capitalista vai conseguir valorizar seu capital~ 

aumentar sua produ~~o e seu património. Deste modo é extraida o 

que Marx chamou de mais-valia absoluta, parte e decorrência deste 

processo de subordina~~o ou subsun~~o formal do trabalho ao 

capital. o que a caracteriza essencialmente é a rela~~o estri 

tamente monetária entre aquele que gera trabalho excedente e o 

que dele se apossa. (Ficam encobertas as verdadeiras rela~~es so-

ciais entre as pessoas). Há uma subordina~~o direta do processo 

de trabalho ao capital; o trabalhador encara o patr~o como pro 

prietário legitimo dos meios de produ~~o e de sua for~a de traba 

lho (em troca do salário que lhe é pago); encara-se como alguém 

que livremente coloca sua capacidade de trabalho à venda no mer 

cado, numa suposta rela~~o de igualdade- liberdade para ven 

der e comprar em condi~~es se n~o iguais, próximas (9). 

No que se refere ao conhecimento, ao instaurar o 

parcelamento das tarefas~ a manufatura redimensiona e prenuncia o 

acirramento da dicotomia entre os trabalhos manual e intelectual. 

Na composi~~o do trabalhador coletivo~ criam-se os trabalhadores 

8. Mais-valia é a diferen~a entre o valor do que é 
produzido e o do capital~ constante (meios de produ~~o) e 
variável (usado na compra da for~a de trabalho e expresso na for 
ma de salários pagos aos trabalhadores)~ empregado na produ~~o de 
mercadorias. E produzida porque a for~a de trabalho é ~ antes de 
circular~ um n~o-valor. Vide ibid.~ p. 103. 

9. Para o trabalhador assalariado, "o que é inerente ( ... ) 
à rela~~o é que suas condi~~es objetivas de trabalho (meios de 
produ~~o) e condi~~es subjetivas de trabalho (meios de 
subsistência) se lhe defrontam como capital, monopolizadas pelo 
comprador de sua capacidade de trabalho. Quanto mais plenamente 
se lhe defrontam tais condi~~es de trabalho como propriedade 
alheia, tanto mais plenamente se estabelece como formal a rela~~o 

entre o capital e o trabalho assalariado II Karl MARX, Capitulo 
VI, Inédito, O Capital, p. 57. 
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especializados e os n~o-especializados. Os antigos artes~os 

passam por um processo de desqualifica~~o quanto a seus 

conhecimentos. Deixam de ser especialistas de profissôes~ de 

artes e de oflcios~ e passam a especialistas de fun~~o (10). A 

especializa~~o nas tarefas parciais passa a ser o objetivo 

educativo. A aprendizagem naquelas requer, como era de se 

esperar, apenas curtos espa~os de tempo. A ausência de 

qualifica~~o (isto é, forma~~o nos moldes e durante os anos 

necessários à época da produ~~o artesanal) torna-se a nova 

especializa~~o. Aquele artes~o, antigamente orgulhoso de sua 

obra~ transmuda-se em trabalhador fragmentado, sem vis~o de 

conjunto, especialista em tarefas repetitivas, monótonas, dado 

que na divis~o entre planejamento e execu~~o, a ele coube esta 

última. 

E assim como as crian~as eram anteriormente preparadas para 

exercer uma profiss~o no modelo do artesanato, agora s~o moldadas 

para bem atender às novas necessidades do processo produtivo. 

Por constituirem m~o-de-obra barata, precisavam desde cedo 

ser adestradas para se adaptarem à disciplina do processo 

manufatureiro. Na Inglaterra, por exemplo, as antigas workhouses 

s~o transformadas em Schools of Industry ou Colleges of 

Labour (11) . Nesses locais as crian~as eram submetidas a 

muitas horas de trabalho e poucas de instru~~o sob rigida 

disciplina. Era importante que elas se habituassem a estar sempre 

10." o trabalho qualificado do artes~o se desqualifica e 
uma nova concep~~o de capacidade é criada, para a qual 
qualifica~~o passa a ser sinónimo de habilidade especifica, 
parcial e maior integrac~o ao conjunto." Lucilia R. de Souza 
MACHADO~ Politecnia, escola unitAria e trabalho, p. 20. 

11. Mariano ENGUITA, op. cit., p. 109. 
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ocupadas como prepara~~o para o regime do trabalho produtivo. 

Assim, a educa~~o para os filhos dos pobres restringia-se a 

rudimentos de instruc~o e muito trabalho e disciplina. 

Todavia, assim como já havia ocorrido em outras épocas, o 

processo manufatureiro come~ou a se esgotar, a mostrar seus 

limites e a dificultar a reprodu~~o do capital. A extra~~o da 

mais-valia (absoluta) esbarrava na impossibilidade de estender, 

além de um determinado nQ de horas, a jornada de trabalho. Além 

disso, a manufatura era um processo basicamente manual e por isso 

dependia bastante ainda da habilidade do trabalhador. Este fato 

deixava, pois, o capitalista em certa medida à mercê de seus assa 

lariados. Era preciso restringir sua interferência , já que era 

impossivel deles prescindir, além de aumentar a produtividade. 

A manufatura representou a transi~~o para uma nova etapa de 

desenvolvimento do capitalismo - a da subsun~~o real do trabalho 

ao capital com a substitui~~o da mais-valia absoluta pela mais-

valia relativa (12). 

1.3. A PRODUÇAO FABRIL 

A reorganiza~~o do processo de produ~~o foi possivel gra~as 

ao contributo da ciência, com o desenvolvimento e instala~~o de 

novas técnicas. A introdu~~o da maquinária nas fábricas 

possibilitou, mantendo a mesma dura~~o da jornada de trabalho, 

-------------
12. "Chamo de mais-valia absoluta a produzida pelo 

prolongamento do dia de trabalho, e de mais-valia relativa a 
decorrente da contra~~o do tempo de trabalho necessário e da 
correspondente altera~~o na rela~~o quantitativa entre ambas as 
partes componentes da jornada de trabalho." Karl MARX, O 
Capital, p. 363. 
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reduzir o tempo de trabalho necessário à reprodu~~o da for~a de 

trabalho, ampliando, assim, a quantidade de trabalho excedente 

(13) . A máquina tornou possivel a produi~o de um nQ maior de 

mercadorias no mesmo espaio de tempo, ou seja, diminuiu-se o 

tempo socialmente necessário à confeci~o daqueles bens. 

Aumentando pois a produtividade, decresceu a quantidade de 

trabalho socialmente necessário contido no produto final com 

isso decresceu seu valor (14). Se o valor das mercadorias 

necessárias à reprodu~~o da mercadoria for~a de trabalho diminui, 

seu valor conseqtlentemente também decai - o tempo de trabalho 

socialmente necessário à sua reprodu~~o passa a ser m(~nor . 

Portanto, como o trabalhador continuou trabalhando durante 10, 12 

ou mais horas, aumentou a quantidade de trabalho excedente, 

origem da mais-valia. 

Quanto ao controle do processo por parte do trabalhador, 

este deixou de existir. O operário teve que adaptar-se, adequando 

seu tempo e ritmo aos da máquina (15). Nessas condi~ôes fica 

ainda mais patente do que ficara com a divis~o manufatureira do 

trabalho a fragmenta~~o do homem-operário, elo na cadeia 

trabalhador coletivo (16). Escravo de suas necessidades, alienado 

13. Deste modo passou-se a extrair mais-valia relativa. 
14. O valor de troca de uma mercadoria é calculado 

considerando-se a quantidade de trabalho socialmente necessária a 
sua produ~~o e, portanto, nela cristalizada. 

15. Esta adaptai~o n~o aconteceu de modo nada tranqUilo 
Muita revolta, muita insubordinai~o houve contra o poderio 
"maquiavélico" da máquina ! 

16. " ... com o desenvolvimento da subsun~~o real do trabalho 
ao capital ou do modo de produ~~o especificamente capitalista, 
n~o é o operário individual mas uma crescente capacidade de 
trabalho socialmente combinada que se converte no agente 
(Funktion.!lr) real do processo de trabalho total, 11 I<arl MARX, 
Capitulo VI, Inédito, O Capital, p. 71. 
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sob todos os pontos de vista~ crê-se livre e responsável por sua 

desdi ta ... 

Porém esse novo homem tinha que ser moldado ... 

Vislumbrou-se a escola como o locus de forma~~o dessa 

categoria de cidad~o. Os intelectuais da nova classe emergente~ 

a burguesia, passaram a se preocupar com a educai~o para o povo, 

visando~ em primeira e última análise, à aceita~~o da nova ordem, 

um dos caminhos na busca da hegemonia naquela nova rede de rela-

i~es sociais (17). 

Entretanto n~o havia consenso quanto a essa quest~o. Já bem 

antes, mesmo precursores do liberalismo, como Locke, e também 

representantes do Iluminismo~ com receio de que o " e >:cesso" de cC) 

nhecimento servisse de arma para o povo contra as classes dominan 

tes, faziam severas restri~ôes à expans~o da cultura e ensino 

literário e cientifico a todo o povo. Diziam que os trabalhadores 

deviam saber apenas de suas ocupa~ôes. 

Esse temor de que o conhecimento pudesse levar a 

questionamentos indevidos e inoportunos perdurou por muito tempo. 

Deve, mesmo~ ter sido o que informou a rejei~~o de todos os 

projetos referentes à instru~~o literária na Inglaterra durante C) 

século XIX. 

Na Fran~a o quadro mostrou-se bastante semelhante. Mesmo 

Condorcet, organizador da instrui~o pública no pais, defendia 

posi~Oes ambiguas. Acreditava, por exemplo, que, através do ensi-

no, poder-se-ia domesticar e controlar o povo, impedindo-o de dei 

17. N~o que se pensasse propriamente em instrui~o ... e sim 
muito mais em disciplinamento. Se nos detivermos em analisar a 
literatura referente àquela época, veremos que o discurso de en
t~o falava de igualdade e logo em seguida de ordem ... 
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xar-se levar por comportamentos e atitudes irracionais (leia-se, 

insurgir-se contra a ordem vigente). Pregava ele: "E e){pandindo 

as luzes entre o povo que se pode impedir que seus movimentos se 

convertam em perigosos" (18). Est~o ai evidentes a contradi~~o e 

o objetivo "preventivo". 

Outros havia que empunharam a bandeira da educa~~o para to-

dos (filantropos~ alguns empresários e intelectuais~ dentre eles 

Robert Owen) juntamente com o povo. E o final do século XVIII 

vê constituirem-se os sistemas nacionais de ensino~ cujo pressu 

posto básico era ser a educa~~o um direito de todos e dever do Es 

tado, dentro do ideário da Revolu~~o Francesa. 

Com a prolifera~~o da indústria no século XIX fez-se mais 

premente a exigência do novo tipo de trabalhador. Persistia a 

preocupa~~o com o disciplinamento e a prepara~~o para o trabalho. 

A crian~a deveria ser "esculpida" com vistas às necessidades da 

produ~~o fabril. As práticas materiais da institui~~o escola pres 

tavam-se bem a isto. Passou-se a rei acionar mais estreitamente os 

dois tipos de prática: a escolar e a produtiva. Em fun~~o disso 

os sistemas de ensino cindiram-se no nascedouro. Desde logo se di 

ferenciaram a forma~~o geral e a forma~~o profissional. Passam a 

coexistir escolas diferentes atendendo a públicos diferentes.Uns 

s~o preparados para dirigir e outros s~o pragmaticamente instru 

mentalizados (19)~nos institutos de educa~~o profissional. 

18. apud Mariano ENGUITA, op. cit., p. 112 (CONDORCET, Qua= 
tri~me Mémoire sur l'Instruction Publique, in Oeuvres, vol. VII, 
Paris, Firmin Didot Frêres, 1847~ p. 390 ). 

19. "A marca social (de um tipo de escola) é dada pelo fato 
de que cada grupo social tem um tipo de escola pr6prio~ destinado 
a perpetuar nestes grupos uma determinada fun~~o tradicional~ di= 
retiva ou instrumental." Antonio GRAMSCI~ Os Intelectuais e a or= 
ganiza~~o da cultura~ p. 136. 
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Os trabalhadores que já vinham brandindo a bandeira de 

educai~o para todos , reivindicando escola para seus filhos, ao 

mesmo tempo, mergulhados na ideologia que passava a dominante, 

comeiaram a encarar o saber como mais uma mercadoria e que pode-

ria lhes assegurar a inseri~o no trabalhador coletivo, bem como 

permitir-lhes ascender na hierarquia da fábrica ... 

Assim o conhecimento também é fetichizado e as relaibes 

sociais que lhe determinam o acesso e dominio permanecem veladas. 

E chegamos ao século XX já com as inovaibes propostas por 

Taylor que, por sua vez, ser~o ainda mais desenvolvidas por Ford, 

cujas mudan~as introduzidas no processo produtivo representaram o 

ápice da fragmenta~~o do trabalho. 

Frederick Taylor, engenheiro norte-americano, cuja teoria 

foi apresentada em fins do século XIX e inicio do XX, visando à 

obteni~o do máximo rendimento na produi~o, introduziu uma 

proposta de organizai~o que ficou conhecida como "administrai~o 

cientifica ou racional do trabalho". Seu pressuposto básico era a 

completa e total separai~o entre planejamento e execui~o da 

tarefa isto significava "o homem certo, no lugar certo" e a 

el<Ístência de um único e melhor método para se atingir 

determinado objetivo (20). Como diz Enguita, foi uma tentativa de 

sistematizar e regular os processos de trabalho individuais, 

20. "Está na base de toda a administra~~o cientifica do 
trabalho um principio metodológico geral: o chamado one best way, 
que significa supor que existe sempre um método único e melhor 
para resolver problemas ou realizar aieles de qualquer tipo." 
Angelo DINA, A fàbrica automática e a organiza~~o do trabalho, 
p. 79. 
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representando~ pois~ um salto qualitativo na organiza~âo do 

trabalho (21) . 

Taylor levou a cabo minuciosa observaç~o de trabalhadores es 

pecialmente hábeis no desenrolar de sua atividade. Conseguiu as= 

5im~ apropriando-se da habilidade dos considerados melhores~ ex-

trair-lhes o saber. DecompOs o comportamento do trabalhador em 

exerci cio em movimentos elementares (22). Chegou~ ent~o~ ao que 

considerou o maior grau de fragmentaç~o da tarefa. Ao operário a 

E))·:trema "especializaç~o" ~ a e:<ecLlç~o mecânica~ repetitiva (Z:;;). A 

especialistas o projeto e a organizaç~o do trabalho. Acreditava 

desse modo ter alcan~ado o método ideal através da aplica~âo da 

ciência à produ~âo~ inclusive na sele~~o e treinamento 

cientificos da "mâo-de-obra". E o estimulo à produ~âo adequada e 

nos moldes propostos se dava através de recompensas econOmicas 

quando houvesse sucesso~ e puni~~es disciplinares ou redu~~e5 

salariais~ em caso de produ~âo abaixo da cota estipulada (24). 

Contudo~ o auge do parcelamento da tarefa é atingido n~o no 

sistema taylorista mas no fordismo. 

Henry Ford~ empresário da indústria automobilistica, 

procedeu à subdivis~o extrema das fases do processo produtivo pa= 

ra poder produzir em massa. Introduziu a produç~o em cadeia (25). 

21. cfr. Mariano ENGUITA, op. cit., p. 17. 
22. "Seu objetivo é a decomposi~~o do processo de 

nas tarefas mais simples, mediante a análise de tempo, à 
breth acrescentaria a análise dos movimentos." ibid.~ p. 

trabalho 
qual Gil 
17. 

23. (Dizia Taylor ao operário) "O senhor n~o é pago para pen 
sar." Angelo DINA~ op. cit., p. 80. 

24. ibid~ p. 80-81. 
25. "O fordismo é a incorporaç:~o do sistema taylorista ao 

desenho da maquinaria mais a organizaç~o do fluxo continuo do 
material sobre o qual se trabalha: simplificando~ a linha de 
mont.agem." Mariano ENGUITA, op. cit., p. 17. 
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Enquanto no taylorismo havia um controle do ritmo corporal 

do trabalhador, com o funcionamento da linha de montagem fordista 

o controle passa a ser exercido indiretamente é conseguido 

através da prÓpria linha e do ritmo dos colegas à esquerda e à 

direita do operário. Por outro lado e ao mesmo tempo, o ritmo de 

cada um é estabelecido tecnicamente pela velocidade de deslocamen 

to da linha. Dá-se, assim, a intensifica~~o máxima do ritmo 

coletivo. 

o fordismo representou o pico da rotiniza~~o e da 

desqualifica~~o do trabalhador, dando margem a inúmeros 

questionamentos, como veremos no decorrer deste trabalho (26). 

E quanto à educa~~o na vigência desses modelos de processo 

prodLlti vo? A prepara~~o para o desempenho das funl;bes 

continua sendo o adestramento, a modelagem de "m~o-de-obra" 

para apertar rapida e precisamente parafusos •.. Refor~am-se os 

sistemas duais de ensino (propedêutico e profiSSionalizante), os 

cursos de aprendizes, de artifices - ou seja, profissionais 

stric:to sensu. As práticas materiais, por sua vez, também 

continuam preparando os futuros trabalhadores para a disciplina e 

a rotina fabris. 

Entretanto, com o advento da 2ª Guerra, o quadro aqui 

esbo~ado foi assumindo novos contornos ... 

26. As formas taylorista e fordista de organiza~~o da 
produ~~o, embora ainda sejam as predominantes em muitos paises, 
s~o consideradas tradicionais e foram substituidas por outras 
mais flexiveis e que permitem certa autonomia às equipes de 
trabalho. 
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1.4. Novas propostas 

1.4.1. Nos anos subseqUentes ao fim da 2ª Grande Guerra 

vai-se redefinindo o cenário internacional. No periodo que se 

inicia e que ficou conhecido como Guerra Fria fortalecem-se os 02 

pólos antagOnicos a URSS e os EUA. Concomitantemente aos 

esfor~os de reconstru~~o dos paises afetados em maior ou menor 

grau, do lado ocidental vai-se firmando o novo estágio de 

desenvolvimento do capitalismo - o monopolista, acoplado a um 

papel cada vez mais intervencionista do Estado. Para criar-lhe 

condi~bes de expans~o e consolida~~o, os EUA tentam garantir sua 

hegemonia,sobretudo frente aos paises da América Latina. E o fim 

dos anos 50. Curiosamente é o tempo de dissemina~~o naqueles pai 

ses das teorias econOmicas desenvolvimentistas (27). O contrapon 

to ao estágio monopolista do capitalismo (e a ele necessário) s~o 

as propostas de moderniza~~o, de desenvolvimento (28). 

o correlato dessas teorias econOmicas no campo da educa~~o 

constituiu-se na teoria do capital humano (29),que esteve no auge 

na década de 60. O pressuposto era que desenvolvimento tem a ver 

com mudan~a ou moderniza~~o de alguns "fatores". Um deles seria a 

entendida como um investimento, como o que se faz em 

instala~~es fisicas, maquinaria, matéria-prima. Educa~~o fundamen 

talmente como produtora de capacidade de trabalho. A medida que 

27. Isto significava intervencionismo econOmico, militar, 
social, politico e educacional dos EUA. 

28. Como se este já n~o viesse pré-determinado e abortado, 
se pensarmos em desenvolvimento autOnomo ... 

29. T.W. Schultz, economista, foi um dos pioneiros nessa 
abordagem econOmica da educa~~o. Para ele todas as pessoas s~o 

capitalistas havendo apenas uma diferen~a de graus e n~o de 
natureza. Alguns possuem capital material, outros capital humano 
e terceiros a~bos. Vide LAUTIER, Opa cit., p. 45-46 e FRIGOTTO, 
op.cit., p. 39-40. 
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o individuo aumentasse seus conhecimentos e habilidades (pelo 

processo educativo) aumentaria sua chance de maior produtividade 

e conseqüentemente de maior renda~ resultado desta produ~~o margi 

nal (30). Investe-se no humano - capital - para garantir, através 

do dominio de maiores conhecimentos~o aumento da produ~~o.Com is= 

so ocorreriam progressos em termos individuais e se daria o 

desenvolvimento econOmico do pais (embora o caminho fosse 

aumentar as taxas de acumulaç~o para depois se "dividir o 

bolo" ... ), visto se entender que o subdesenvolvimento econOmico 

era fruto do baixo nivel educacional (31). Era necessário, assim, 

investir-se no capital humano (homem + educaç~o) e na capacita~~o 

de recursos humanos (32). 

E importante ressaltar que, produto daquele conte:-:to 

histórico, essa teoria surge quando está ocorrendo um movimento 

~':;'O."A teoria do capital humano reafirma o postulado de que a 
remunera~~o dos fatores de produ~~o equivale a sua contribui~~o 

marginal para o produto final." Cândido GRZYBOWSKI, Trabalho 
rural e alternativa metodol6gica de educa~~o~ p.4. 
A teoria econOmica neo-clássica marginalista diz que toda 
produç~o que ultrapassa um determinado limite, uma determinada 
margem é que garantirá o impulso para o desenvolvimento. Os 
postulados neoclássicos prestam-se, curiosamente, também ao 
ofuscamento da crescente interven~~o do Estado na economia e da 
maior concentra~~o do capital. 

31. Assinale-se a circularidade dessa teoria - pela educaç~o 
do homem (trabalhador) adviria o desenvolvimento do pais; ao 
mesmo tempo o atraso e as falhas educacionais s~o explicados pelo 
"fator" sócio-econOmico, quase que e:·:clusivamente pelas condi 
!;eles de e:<Ístência do individuo. A educaç~o, "fator" 
determinante de desenvolvimento e distribuiç~o de renda passa a 
ser determinada ..• O subdesenvolvimento é e:·:plicado pelo "fator" 
educacional, ou melhor, pela ausência de um processo educativo 
"eficiente", garantido até um certo nivel de escolaridade. 

32. A teoria aponta duas vertentes: 
investimento no homem, na formaç~o de um "capital 

humano" "O 'capital humano'é o montante de investimentos 
realizados para produzir as capacidades de trabalho."; 

investimentos e:·:tensivos em "recursos humanos", em 
man power~em qualifica~~o de estoques de m~o-de-obra para atender 
à possivel d~manda. Ver Cêndido GRZYBOWSKI, op. cit., p.6. 
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de maio~ concent~a~~o de capital, necessitando-se de menos m~o-

de-ob~a, desenvolvendo-se uma c~escente desqualifica~~o do 

t~abalho, aumentando-se os niveis de subemp~ego, de desemp~ego. 

Paradoxalmente, no entanto, o capitalismo monopolista precisa 

eleva~ o patama~ educacional (33)! 

A postu~a teórico-metodológica da teoria do capital humano 

n~o entende a realidade como uma estrutura o~ganica;parte, po~ 

tanto, de fatores, de unidades isoladas. Essa vis~o positivista 

concebe as relai~es sociais como naturais, como dadas e n~o como 

construidas. A n~o compreens~o da sociedade como uma estrutura 

complexa formada por individuos pertencentes a classes sociais ou 

segmentos de classes, com uma diversidade de determina~Oes e 

estabelecendo relai~es, leva a responsabilizar o individuo, em 

última análise, pelo fracasso quer seja na escola quer seja no 

trabalho. Produz-se, ent~o, um masca~amento das efetivas rela~Oes 

sociais e dissemina-se a ilus~o do sucesso/fracasso individual, 

fruto da competência tecnocrática, do mérito, referenciando-se 

nas leis do mercado e sedimentando-se uma compreens~o tecnicista 

da quest~o educacional. 

1.4.2.A teoria do capital humano passou a sofrer criticas de 

duas origens, levantadas internamente, entendendo-se por isto o 

questionamento apenas de aspectos periféricos e n~o de seus pres= 

33. O sucesso dos soviéticos no lan~amento do 1Q satélite 
artificial em 1957 veio alimentar a disputa dos 2 blocos pela 
hegemonia mundial. O fato refor~ou um sentimento dos americanos 
quanto à necessidade de proceder a uma revis~o no seu sistema 
educacional, repensando também as rela~~es da educai~o com o 
trabalho. As autoridades governamentais inquietavam-se ... "quels 
seraient les effets sur la croissance économique, ainsi que sur 
l'évolution du progr~s technique et militaire, d'un accroissement 
des dépenses en éducation. " LAUTIER, Opa cit., p.13. G.S.Becke~ 

foi um dos economistas responsáveis por esse tipo de análise. 
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supostos. Alinham-se todos - proponentes e criticos - no campo da 

queles que defendem a existência de vinculos diretos entre a prá= 

tica escolar e a produtiva.Acreditam na funcionalidade da escola~ 

quer seja como inculcadora de hábitos/atitudes~ quer seja para 

fins de reprodu~~o da divis~o capitalista do trabalho e da socie= 

dade. 

Uma das linhas,claramente ancorada na sociologia funcionalis 

ta (34)~influenciada pelos trabalhos de seu principal representan 

te - Talcott Parsons - baseou suas criticas em pesquisas mais re= 

centes.As ressalvas centravam-se na excessiva import~ncia empres 

tada aos aspectos cognitivos na explica~~o do êxito profissional. 

Privilegiam~ ao contràrio~ valores e atitudes - inculcados duran= 

te o processo escolar - na prepara~~o do individuo para o traba 

lho.A escola é vista como importante na socializa~~o da crian~a, 

na aprendizagem de papéis ocupacionais. Robert Dreeben, um dos 

afiliados a essa corrente~ defendia a posi~~o de que é na escola, 

devido a seu esquema de funcionamento e suas especificidades~ que 

se desenvolve o aprendizado de uma série de normas sociais forma= 

doras de atitudes importantes para o bom desempenho no trabalho 

industrial como~por exemplo~ a independência~o desejo de realiza= 

~~o profissional~ dentre outras. 

1.4.3.A outra vertente aborda a problemática de um prisma su 

postamente marxista.S~o os teóricos impregnados do ideàrio expres 

so pelo movimento estudantil de 68 na Fran~a - Althusser, Poulant 

zas; Bourdieu e Passeron e todos aqueles que, por eles influencia 

34. O pressuposto básico é o de que os 
edificio social têm como fun~~o a conserva;~o e 
equilibrio do sistema. 

38 

componentes 
reprodu;~o 

do 
do 



dos~vêem a escola apenas como mais uma instancia de reprodu~~o do 

sistema de classes sociais~ sobretudo no que se refere aos 

aspectos ideológicos (35); s~o os chamados Radicais Americanos~ 

sendo Bowles~ Gintis (36) e Carnoy os mais representativos. 

Samuel Bowles e Herbert Gintis enfatizam a importancia das 

práticas materiais na escola~ bem como os elos entre esta e o 

mundo do trabalho. Desenvolvem o que chamaram de "principio da 

correspondência" haveria uma similitude entre as rela~~es 

sociais apreendidas/praticadas na escola e no trabalho; a escola 

reproduziria a divis~o hierárquica do trabalho (37). Bowles n~o 

acredita na possibilidade de criar condiçOes de igualdade entre 

os individuos através da passagem pela escola. A experiência da 

escolariza;~o prepara uma for;a de trabalho submissa~ adestrada~ 

disciplinada e fragmentada~ bem como oferece mecanismos de 

controle social garantindo o establishment. Gintis~ por sua vez~ 

nega a vincula;~o entre escolaridade e salário mas também refor;a 

a importancia da forma;~o de atitudes necessárias ao mercado de 

trabalho. 

E interessante observar que os reproducionistas superestimam 

a eficácia da escola na reprodu;~o do sistema sócio-econOmico, na 

~'::'5. " ... devido ao fato de que elas (açOes pedagógicas) 
correspondem aos interesses materiais e simbólicos de grupos ou 
classes diferentemente situadas nas rela;~es de for;a, essas AP 
tendem sempre a reproduzir a estrutura da distribui;~o do capital 
cultural entre esses grupos ou classes~ contribuindo do mesmo 
modo para a reproduç~o da estrutura social. 11 P. BOURDIELJ 81, 
J.C.PASSERON~ A Reprodu~~o, p. 25. 

36. Apesar do uso de uma linguagem marxista e do emprego de 
algumas categorias de análise dessa teoria~ segundo Madan Sarup, 
Bowles e Gintis n~o conseguem ultrapassar uma perspectiva 
funcional-estruturalista em suas análises da realidade. Ver 
FRIGOTTO, op. cit., p. 48. 

37. Ver M. ENGLJITA~ op. cit.~ p. 151. 

39 



prepara~.o/adestramento da for~a de trabalho. Por sua postura 

ontológica determinista acreditam numa reprodu~.o linear das 

rela~~es capitalistas. N~o há media~~es; na escola n~o há 

conflitos, n~o há espa~o para o desenvolvimento de um contra

movimento, uma contra-ideOlogia, uma outra concep~~o ... 
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CAPITULO 11 

O PROCESSO PRODUTIVO E A QUALIFICAÇAO 

perspectivas gerais atuais e futuras 

2.1. A temática no Brasil - anos recentes 

No Brasil o debate sobre a temática educa~~o - trabalho 

é retomado e enriquecido com alguns trabalhos importantes sobretu 

do dos anos 80 para cá. Discutem-se antigas propostas,que vez por 

outra voltam à baila, de forma mais ou menos intensa, algumas 

vezes travestidas de novas; surgem propostas efetivamente inovado 

ras indicando caminhos possiveis na supera~~o de alguns falsos 

dilemas; apreendem-se os fenOmenos em suas múltiplas determina= 

~ôes, centrando-se todavia naquilo que lhes é essencial na teia 

de rela~ôes sociais e através de algumas media~ôes. 

No estudo publicado em 1980 sob o titulo Escola e Trabalho, 

C. Salm se dispOs a aprofundar sobretudo a quest~o do conflito 

entre o prolongamento da vida escolar e o aviltamento dos postos 

de trabalho. Ao longo dessa reflex~o buscou desmitificar a 

rela~~o direta e linear entre a produ~~o material e a 

requerida (supostamente desenvolvida pela 

escola ... ), rela~~o direta essa defendida tanto pelos teóricos do 

capital humano quanto por seus criticos e pelos reproducionistas. 

No que se refere a esses últimos, contudo, Salm reconhece a 

importância de suas denúncias sobre o papel da escola na 

reprodu~~o das rela~~es sociais capitalistas, sobretudo no plano 

ideológico. 

Estado (AlE) 

Reconhece-a, portanto, como aparelho ideológico de 

e também como local de conflitos. Entretanto, 
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defende a inexistência de vinculo claro entre empresa e escola, 

posi~.o que fica bastante evidente na argumenta~.o em defesa de 

sua tese central e nas criticas aos teóricos do capital humano. 

Por isso n.o dá ao aspecto reprodu~~o tanta ênfase quanto os 

reproducionistas o fizeram. Reconhece, apOiando-se em Marx, a 

natureza contraditória da educa~~o, lembrando que a expans~o da 

escola serve aos interesses dos trabalhadores. Na critica aos 

reproducionistas ressalta-lhes uma certa vis~o monolitica, 

chamando a aten~~o para antigas bandeiras de luta dos 

trabalhadores educa~~o gratuita e universal, melhoria da 

qualidade do ensino, preserva~.o da dignidade acadêmica (1). Se 

a escola cumprisse apenas um papel reprodutor da estrutura de 

classes dificil seria entender e situar essas bandeiras. Estariam 

os trabalhadores lutando por objetivos que, ao fim e ao cabo, 

iriam de encontro a seus próprios interesses? 

Mas é sobretudo na critica aos pressupostos da teoria do 

capital humano que Salm explicita sua vis~o a respeito das 

rela~ôes entre educa~~o e trabalho, isto é, sua defesa do 

desvinculo entre esses dois tipos de práticas materiais. "Vamos 

argumentar que, nem a escola é capitalista, nem o capital precisa 

dela, como e:<iste, para preparar o trabalhador." (2) 

Ao analisar o aparente conflito constatado entre o que chama 

de "agigantamento patológico" do sistema educacional e as 

condi~~es de trabalho para a maioria das pessoas cada vez mais 

aviltadas, Salm detém-se em demonstrar a tese de que a escola, 

para o capital, é uma esfera à margem do processo de valoriza~.o, 

1. Cláudio SALM, Escola e trabalho, p. 34. 
2. I bid., p. 29. 
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uma esfera improdutiva. Quanto ao prolongamento da escolaridade 

(3) ~ levanta a hipótese de que poderia ser uma fuga do trabalho~ 

dadas as citadas condi~~es aviltadas (4) • Ao longo da 

implanta~.o/desenvolvimento do capitalismo~ foi-se gerando uma 

progressiva simplifica~~o do trabalho. o trabalho complexo~ 

qualificado como anteriormente~ representava um entrave à 

valoriza~~o do capital. Foi-se produzindo uma redu~~o do trabalho 

complexo ao simples e do concreto ao abstrato. Preparava-se a 

qualifica~.o do conjunto do corpo de trabalho~ do trabalhador 

coletivo e n~o mais do trabalhador individual. Foi esse o 

processo de subsun~~o real do trabalho ao capital. E essa 

qualifica~.o da for~a de trabalho~ para Salm, se dá no âmbito 

mesmo da empresa. .. é no seio da produ~.o.mesma que devemos 

buscar a forma~~o das qualifica~~es requeridas e n~o numa 

institui~.o à margem como é a escola (5)." O próprio capitalista 

desenvolverá mecanismos para a forma~.o de seus trabalhadores. 

Já a escola~ para o autor, cumprirá seu papel tendo como 

meta a volta ao ideal de Dewey - a forma~.o do cidad~o para a 

3. Chama a aten~~o também para o fato de que aqueles que 
concluem o 22 grau almejam prosseguir, na expectativa de, talvez 
no futuro, se encontrarem em melhores condi~~es de competir no 
mercado de trabalho. Os requerimentos deste exigiriam cada vez um 
nivel mais alto de forma~.o. Salm aponta também outros aspectos 
que poderiam explicar/contribuir para esse fenOmeno: deficiências 
na forma~~o acadêmica, desemprego e oportunidades de recebimento 
de bolsas de auxilio~ por exemplo. 

4. Resta lembrar que essa fuga do trabalho, via permanência 
por mais tempo na vida escolar é apenas para aquela parcela 
reduzida que pode sustentar esta situa~~o. Vide as estatisticas 
referentes aos alunos que ingressam na lª série do lQ grau~ dos 
quais apenas cerca de 30% chegam à 5ª série e 8 a 10% alcan~am o 
2Q grau. Vê-se claramente que os indices de evas~o, de repetência 
permanecem elevados.Ao mesmo tempo veja-se o percentual referente 
ao ingresso (precoce)no mercado de trabalho: 30% dos jovens entre 
10 e 17 anos fazem parte da PEA~ segundo dados do IBGE. 

5. Cláudio SALM, op. cit., p. 25. 
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democracia (6). E neste sentido que Salm aponta. 

Em texto mais recente (7), encontramos indicios de que 

talvez Salm esteja entendendo a quest~o educa~~o traba= 

lho de modo um tanto diferente C?). Deparamo-nos com a cons 

tata~~o da necessidade /conveniência /inevitabilidade (?) de uma 

rela~~o mais estreita entre as esferas educativa e produtiva. 

"Vivemos uma época, que espero estar chegando ao fim, na qual 

estas institui~Oes e processos sindicatos, transforma~Oes 

tecnológicas e educa~~o andaram girando em órbitas separadas." 

(8). Baseado em pesquisa que veio desenvolvendo junto a empresas 

lideres dos complexos industriais brasileiros, Salm constatou 

mudan~as significativas nos requerimentos profissionais 

esperados, resultado de modifica~Oes importantes na organiza~~o 

do processo de trabalho. Sempre com vistas à maior produtividade 

e valoriza~~o do capi tal, os atributos desejados nos 

trabalhadores atualmente s~o fruto do conhecido processo de 

educa~.o geral na escola: conteúdos gerais da educa~~o regular, 

desenvolvimento da comunica~~o, da autonomia, envolvimento do 

sujeito na tarefa desempenhada, por exemplo. Estaria Salm nesse 

momento encarando a escola de modo diverso? n~o mais como simples 

forjadora da cidadania, mas integrada a outras práticas 

materiais, no campo das media~Ôes? 

6. Ibid., p. lO!. 
7. Cláudio SALM, Os sindicatos, as transforma~Oes 

tecnológicas e a educa~~o, in Lucilia R. de S. MACHADO et alii, 
Trabalho e Educa~~o, p.95-100. 

8. Cláudio SALM, Opa cit., p. 95. 
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E justamente através da categoria de MEDIAÇAO (9)~ usan 

do-a como fio condutor~ que se desenvolve a perspectiva proposta 

por G. Frigotto~ na defesa da tese da produtividade da escola 

improdutiva (10). Sua contribui~~o foi bastante frutifera na 

medida em que rompeu as amarras das vis~es mecanicistas~ 

lineares~ reducionistas e monoliticas dos vinculos diretos e dos 

desvinculos entre as práticas educativa e produtiva. Caminhando 

nos meandros e nas malhas da teia de rela~~es sociais~ tentando 

mostrar as nuances~ os desvios, as sinuosidades nessas rela~bes~ 

ao mesmo tempo em que procura pin~ar o essencial nos fenOmenos~ 

na busca das sinteses superadoras e desveladoras. 

Frigotto critica tanto os teóricos do capital humano quanto 

os reproducionistas, ambos defensores dos elos lineares e diretos 

entre educa~~o e trabalho; embora incorporando as criticas 

levantadas por Salm e também corroborando as denúncias quanto ao 

papel reprodutor da escola, quer seja do ponto de vista 

estritamente ideológico~ quer seja pelas práticas materiais nela 

desenvolvidas~ Frigotto aponta a incorre~~o da concep~~o da 

escola como inst~ncia à margem do processo produtivo. E vai 

demonstrar em que pontos se baseia ao afirmar a existência de 

vinculos mediatos entre uma esfera e outra. 

A análise empreendida das rela~~es entre educa~~o e trabalho 

9. A categoria de MEDIAÇAO indica que os fenOmenos est.o em 
rela~~o, n~o isolados e se manifestam em a~bes reciprocas. liA 
categoria da media~~o expressa as rela~~es concretas e vincula 
mútua e dialeticamente momentos diferentes de um todo. ( ... ) No 
caso da educa~~o~ essa categoria torna-se básica porque a 
educa~~o, como organizadora e transmissora de idéias~ medeia as 
a~~es executadas na prática social. ( ... ) A educa~~o possui~ 

antes de tudo~ um caráter mediador." Carlos J. CURY~ Educa~~o e 
Contradi~~o, p. 28, 43 e 64. 

10. Gaudêncio FRIGOTTO, A produtividade da escola 
improdutiva. 
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ancora-se numa abordagem gramsciana do real. A forma~âo social~ 

concebida como um bloco histórico (11)~ nâo admite separa~~o 

estanque entre infra-estrutura - onde se dâo as rela~~es sociais 

de produ~âo material - e superestrutura - onde se desenvolvem as 

rela~~es sociais politico-ideológicas. Estas diversas práticas~ 

resguardadas suas especificidades~ se interrelacionam~ embora 

as de produi~o material da existência guardem papel determinante 

(12). Esse vinculo organico entre a infra e a superestrutura (rea 

lizado~por sua vez~ pelos intelectuais orgênicos das classes) con 

figura uma situa~~o histórica global. 

Tendo essa perspectiva como pano de fundo~ como entender os 

elos entre uma prática produtiva (trabalho) e uma conhecida como 

improdutiva (escola)? 

S~o duas as condi~~es necessárias à caracteriza~~o de um 

trabalho como produtivo: 1. o fato de ser trabalho assalariado 

o trabalhador só disp~e de sua for;a de trabalho ao entrar em 

rela~~o no mercado; 2. o fato de haver produ~~o de trabalho 

e:·: ceden te ~ de trabalho n~o-pago~ condi~~o da gera~~o de mais-

11. "A estrutura e as superestruturas formam Llm 'bloco 
histórico'~ isto é. o conjunto complexo contraditório e 
discordante das superestruturas é o· reflexo do conjunto das 
rela~~es sociais de produ~âo." A. GRAMSCI~ Concepç::lo Dialética da 
História~ p. 52. Sobre este conceito ver também H. PORTELLI~ 

6ramsci e o Bloco Histórico. 
12." na produ~~o social da sua e)·:istência~ os homens 

estabelecem rela~~es determinadas~ necessárias~ independentes da 
sua vontade~ rela;~es de produ~~o que correspondem a um 
determinado grau de desenvolvimento das for;as produtivas 
materiais. ( ..• ) O modo de produ~~o da vida material condiciona o 
desenvolvimento da vida social~ politica e intelectual em geral. 
N~o é a consciência dos homens que determina o seu ser; é o seu 
ser social que~ inversamente~ determina a sua consciência." K. 
MARX~ Contribuiç::lo para a critica da Economia Politica~ Prefácio~ 
p. 28-9. 
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valia (13). Desse ponto de vista a prática escolar é trabalho 

improdutivo (14), bem como outros tantos do setor terciário, de 

servi~os, da esfera da circula~~o, distribui~~o e consumo das 

mercadorias. Ocorre que com a expans~o e desenvolvimento do 

capitalismo monopolista a trama entre produtivo e improdutivo, 

entre economia formal, organizada, e informal foi-se adensando 

cada vez mais. Há, pois, uma complementaridade necessária e 

indispensável entre essas esferas e uma articula~~o dialética 

entre elas. Como demonstra Frigotto, na crescente interrela~~o 

entre trabalho material e imaterial " ... a quest~o fundamental, 

nas condi~ôes do capitalismo monopolista, n~o é a distin~~o entre 

trabalho produtivo e improdutivo, mas a de trabalho coletivo, 

onde o trabalho produtivo e o improdutivo, ainda que efetivamente 

distintos, s~o objetivamente interdependentes." (15). Assim, o 

trabalho improdutivo, o que n~o produz mais-valia, se faz 

necessário ao desenvolvimento e sustenta~~o do modo de produ~~o 

capitalista. Da mesma forma o mercado informal transformou-se em 

elemento indispensável à acumula~~o do setor formal da economia. 

N~o cabe, portanto, situá-lo à margem do processo de produ~~o 

capitalista. Está nele integrado, faz parte desse conjunto e a 

ele é necessário, quanto mais n~o fosse pelo fato de servir 

13." SÓ é produtivo aquele trabalho - e SÓ é trabalhador 
produtivo aquele que emprega a for~a de trabalho que 
diretamente produz mais-valia; portanto, SÓ o trabalho que seja 
consumido diretamente no processo de produ~~o com vistas à 
valoriza~~o do capital." K. MARX, O Capital, 1. I, capo VI 
(Inédito), p. 70-1. 

14. O que Frigotto demonstra é como esse trabalho 
improdutivo é produtivo para a valoriza~~o do capital. 

15. Gaudêncio FRIGOTTO, op. cit., p. 150. Sobre a estreita 
complementaridade entre trabalhos produtivo e improdutivo, ver 
também J.A. GIANNOTTI, Trabalho e reflex~o, p. 256-268. 
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também como amortecedor das crescentes tens~es sociais~ como 

alternativa para o desemprego em expans~o~ gerado pela forma de o 

capital se organizar e se valorizar. 

A escola se relaciona com o processo produtivo na medida em 

que oferece, ou pode oferecer, um saber geral, básico, a se 

articular com o saber especifico e prático; saber geral mlnimo e 

necessário ao trabalhador coletivo (16). Por outro lado, dada a 

tendência de diminui~~o relativa de trabalhadores envolvidos 

diretamente no processo produtivo e o aumento das fun~~es de 

controle, supervis~o, administra~~o e planejamento, a escola 

prepara os dirigentes e gerentes do capital. A prepara~âo da 

camada de dirigentes - os intelectuais de diversos niveis - se dá 

através de ensino aprofundado a que têm acesso aqueles que logram 

passar pelo crivo dos processos seletivos para centros de 

excelência voltados às necessidades de gerenciamento do capital. 

o espa~o educativo cumpre também importante papel na sedimenta~~o 

de uma concep~~o de vida - idéias, valores, hábitos - necessária 

.>. 
c:\ manuten~~o da hegemonia da classe dominante. Trabalho 

ideológico desenvolvido através da veicula~~o de conteódos e de 

inculca~~o de práticas de adestramento necessários ao bom 

desempenho no universo produtivo. 

Parado:·:a I men te, "qualifica" desqualificando •.. A pr6pria 

da escola é decorrência do tipo de media~~o que 

16. Frigotto ressalta o fato de que, do ponto de vista do 
capital, a prepara~~o profissional imediata nâo se dá no ~mbito 

da escola. Desse ~ngulo,sua contribui~~o é marginal ou nula,tendo 
em vista a crescente e progressiva desqualifica~âo dos postos de 
trabalho material direto. Em fun~~o disso o capital resolve,intra 
muros ou em institui~~es criadas para tal fim,o problema das qua= 
lifica~~es requeridas. Vide FRIGOTTO,op. cit., p. 146-153. 
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efetua. E produtiva por sua improdutividade~ por sua inoper~ncia. 

o aligeiramento de conteúdos~ a desqualifica~~o do trabalho 

escolar para a grande maioria da popula~~o~ a valoriza~~o de 

métodos e técnicas em detrimento do conhecimento potencializam a 

situa~~o de domina~~o. Desse modo se justifica e se refor~a a 

condi~.o dos explorados e se lhes impede o acesso ao saber 

historicamente produzido e acumulado. Pelo processo de 

sucateamento do ensino público - fruto de uma politica - a escola 

para o trabalhador é desqualificada. Pelas condi~bes de sua 

e:-:istência (instala~bes~ condi~bes de trabalho~ material 

didático~ turnos escolares~ baixa remunera~~o e prepara~~o dos 

professores)~ o ensino acaba sendo de baixa qualidade. Por isso e 

pelos processos nela vigentes~ participa do processo de nega~~o 

da apropria~~o pela classe trabalhadora do conhecimento. Refor~a 

duplamente o processo de desqualifica~~o do trabalho pelo capital 

- pelo impedimento do acesso ao saber acumulado e pela nega~~o do 

saber social produzido coletivamente pela classe trabalhadora 

na vida e no trabalho. 

Por outro lado~ constata-se um prolongamento for~ado da 

escolaridade ( 17) . Para atender a esse "e:·:érci to de reserva" 

represado~estudando~é empregado um grande contingente de pessoas. 

Trata-se de uma forma de retardar a entrada no mercado de tra= 

balho~ funcionando também como uma válvula de escape para as ten 

sÔes sociais. 

17. Esse prolongamento da escolaridade cumpre melhor sua 
fun~~o em paises onde o capitalismo é mais avan~ado. Há formas de 
se manter as pessoas na escola por mais tempo~ visto nào se 
colocar tanto a urgência~ como no Brasil~ de ingresso no mercado 
de trabalho. 
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Por fim Frigotto demonstra que o sistema educacional 

representa~ ademais~ uma das formas de utilizai~o da riqueza 

social produzida em outras áreas (18). Participa do processo de 

circulai~o e realizai~o do capital - sobretudo no que se refere à 

área privada~ a indústria do ensino. 

Nessa teia de relai~es~ a escola é entendida como um dos 

locais de confronto de realidades e interesses diversos. Por ser~ 

pois~ um espa~o de contradi~ôes, sua gest~o e controle pelo 

capital têm sido historicamente problemáticos. Este fato f? 

decorrência justamente do caráter contraditório das rela~ôes 

sociais. Contudo, apesar do interesse e da luta por escola 

desenvolvida pela classe trabalhadora, tal como está ela n~o 

atende a seus verdadeiros interesses. Do ponto de vista de 

Frigotto, nessa direi~o~ a escola tem um importante papel a 

desempenhar na difus~o do saber social historicamente produzido e 

acumulado~ gerado pelas classes, pela divis~o social do trabalho~ 

do qual os trabalhadores se viram expropriados. Ter como ponto de 

partida a realidade imediata dos trabalhadores e como ponto de 

chegada a apropria~~o critica daquele saber. Assim, "n~o se 

trata, portanto, da escola e do trabalho~ mas de uma escola cujo 

vetor de organizai~o politica e técnica s~o as prÓprias relai~es 

sociais de vividas concretamente pela classe 

trabalhadora e onde o trabalho se constitui no principio 

educativo fundamental" (19). Através da educa~~o politécnica~ o 

trabalhador~ pela forma~~o de múltiplas capacidades (20), terá a 

18. Vide G. FRIGOTTO, op. cit., p. 225. 
19. G. FRIGOTTO~ op. cit., p. 226. 
20. O desenvolvimento intelectual (cognitivo, estético)~ 

fisico e a interliga~~o ensino e trabalho baseada no trabalho 
como principio educativo ~ humaniza~~o do homem. 
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possibilidade de se apropriar das leis fundamentais da societas 

rerum e da societas hominum por um processo de sintese que lhe 

possibilite ser dirigente (21). 

A proposta de Frigotto~ em suma~ vem demonstrar as rela~~es 

mediatas e intrlnsecas entre os dois tipos de práticas sociais 

produtiva e educativa bem como tratar da quest~o da 

qualifica~~o do trabalhador de uma outra 6tica~ exatamente da 

ótica do trabalho. 

21. Essa nova forma~~o será matéria de análise/discuss~o 
mais detalhadas adiante ... 
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2. A temàtica no plano internacional - posicionamentos 

Nos anos 70~ os paises capitalistas desenvolvidos come~aram 

a se defrontar com uma crise de acumula~~o de capital. Havia se 

gestado um desenvolvimento desigual dos departamentos de 

produ~~o~ dada a necessidade intrinseca ao fordismo de consumo de 

massa de bens duráveis. A proposta fordista~ na ocasi~o~ já 

inviabilizava o aumento da produtividade e o aprimoramento de 

qualidade dos produtos. Portanto~ em fun~~o do esgotamento do 

modelo~ urgia instituir mudan~as na produ~~o~ no sentido de 

melhorar as condi~~es de produtividade~ aumentando o excedente 

(22) • Por outro lado a crise se manifestava também no modo de 

organiza~~o do trabalho. Acirrava-se cada vez mais a luta de 

classes na produ~~o.O que veio a ocorrer significou~ desse ponto 

de vista, uma rea~~o do capital ao poder dos sindicatos~ com vis 

tas ao enfrentamento e enfraquecimento do sindicalismo de massa. 

Considerando-se os fatores de competitividade~ buscou-se 

melhorar a qualidade dos produtos~ instalar a flexibilidade na 

produ~.o e maximizar o excedente. Esse novo modelo~ conhecido 

como neo-fordismo (23) e/ou como modelo sÓcio-técnico (24) ~ 

f~nda-se em dois aspectos centrais: 

a automa~~o industrial (AI) com a introdu;~o de novas tec 

nologias micro-eletrOnicas (NT/ME) - a automa;~o flexivel 

(mudan~as via softwares); 

22. PALLOIX~ O processo de trabalho: do fordismo ao neo-for 
dismo~ p. 76. 

23. i bid . ~ p. 94 • 
24. Assim chamado porque~ dentre outros aspectos~ pelo enri 

quecimento das tarefas~ estaria,supostamente~ revalorizando o tra 
balhador. 
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as novas técnicas organizacionais (TO): recomposi~~o e in 

tegra~~o de tarefas semelhantes formando um posto de traba 

lho;desempenho de tarefas por equipes semi-autOnomas (com 

o pressuposto de que~ dessa forma~ provocar-se-ia maior mo 

tiva~.o no trabalhador, menor absenteismo,o que novamente, 

redundaria, por sua vez, em aumento do excedente). 

Essas altera~ôes no modelo produtivo conduziram os autores 

que se dedicavam/dedicam ao estudo das rela~ôes entre trabalho e 

educa~~o a posicionamentos diferenciados. 

Na revis~o da bibliografia internacional sobre produ~.o e 

para o trabalho procedida por Paiva (25), 

evidenciam-se quatro teses relativas ao assunto no capitalismo 

contemporâneo: 

2.2.1. tese da desqualifica~~o - a desqualifica~~o progressi 

va do trabalhador se daria em termos absolutos e relativos; 

2.2.2. tese da requalifica~~o - os processos de automa~~o,as 

novas tecnologias requereriam o aumento da qualifica~~o média da 

for~a de trabalho; 

2.2.3. tese da polariza~.o das qualifica~ôes - apenas um nó 

mero restrito de profissionais altamente qualificados atenderia 

às necessidades do capital, enquanto a grande maioria dos 

trabalhadores enfrentaria um processo de desqualifica~~o; 

2.2.4. tese da qualifica~~o absoluta e da desqualifica~~o 

relativa - o capitalismo contemporâneo necessita de uma eleva~~o 

da qualifica~~o média da for~a de trabalho ; entretanto, o nivel 

de conhecimentos gerais se reduziria comparado a outras épocas. 

25. Vanilda PAIVA, Produ~~o e qualifica~~o para o trabalho: 
uma revis~o da bibliografia internacional. 
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Dentre os pesquisadores adeptos das teses acima~ alguns se 

destacam por seus trabalhos na Fran~a~ na Alemanha ou nos paises 

de lingua inglesa. 

Georges Friedman, cuja posi~~o foi, no mais das vezes~ 

ambigua~ como ressalta Paiva~ acaba defendendo a tese da eleva~~o 

da qualifica~~o da for~a de trabalho nos paises de automa~~o 

muito desenvolvida. Em contraposi~~o à enorme fragmenta~~o do 

trabalho nos moldes tayloristas, que exigia apenas um breve 

treinamento em servi;o, os requerimentos da produ~~o passam a ser 

outros. Segundo o autor, as tarefas diretas de execu;~o se 

transformaram em tarefas de informa;~o e comunica;~o. Ao mesmo 

tempo, o desenvolvimento do terciário levou à multiplica;~o das 

atividades simbólicas~ documentárias e cognitivas. 

Já Pierre Naville, ao longo de suas pesquisas~ procurou 

defender a tese da qualifica~~o tendencial da for~a de trabalho 

em decorrência do avan~o tecnológico. Segundo ele~ desde a 

revolu~~o industrial se dá um movimento ciclico à 

desqualifica~~o segue-se a requalifica~~o, embora se manifestando 

desigualmente nos diversos ramos produtivos. O desenvolvimento de 

novas tecnologias exigiria uma prepara;~o/desempenho polivalente 

do trabalhador. A velocidade~ tipica do fordismo, seria 

substituida pela necessidade de maior aten;~o e responsabilidade 

num trabalho de equipe mais voltado para a manuten~~o da 

maquinaria do que propriamente para a opera;~o direta. Todavia 

Naville viu-se for~ado a concluir que essa eleva~~o da 

qualifica~.o ocorreria com uma camada restrita de trabalhadores -

pessoal do planejamento e da manuten~~o. Enquanto isso~ as novas 

máquinas continuariam a ser operadas por trabalhadores pouco 
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qualificados. Portanto a forma~~o polivalente só seria relevante 

e necessària para segmentos de alguns ramos da produ~~o. 

James Bright dà inicio a suas pesquisas questionando-se 

sobre os resultados efetivos do desenvolvimento da automaç.o em 

rela~~o à eleva~~o da qualifica~~o média do trabalhador. Na mesma 

linha posteriormente defendida por Harry Braverman, 

enfatiza a negatividade do desenvolvimento tecnológico. 

Bright 

Embora 

surjam postos de trabalho que exigem pessoal mais qualificado, no 

conjunto o movimento é de reforçar a desqualificaç.o do 

contingente maior de trabalhadores - a demanda por qualificaç.o e 

habilidades seria cada vez mais reduzida. 

Defendendo a tese da elevaç.o da qualificaç.o média da força 

de trabalho, Robert Blauner argumenta que a introduç.o de novas 

tecnologias resultaria em aumento do tempo livre do trabalhador, 

bem como na possibilidade de realizaç.o do trabalho segundo o 

próprio ritmo. Isso traria como conseqUência uma maior satisfa~~o 

de necessidades pessoais e sociais. 

A manufatura levou à desqualificaç.o da força de trabalho; a 

indústria moderna aprofundou-a, ao fragmentar ainda mais a 

tarefa, embora tenha criado atribuiç~es qualificadas - construç.o 

e manutenç.o de equipamentos. Por essa trilha desenvolve-se a 

análise do húngaro Franz Jánossy, explicitada em livro em 1966, 

tratando da situaç.o da Alemanha Ocidental. Quanto à automaç.o, 

ela desaguaria novamente no trabalho integrado, acabando com a 

figura do trabalhador parcelar e requerendo sua qualifica~~o. 

No inicio dos anos 70, Radovan Richta expressa o pensamento 

de seu grupo na defesa da tese da qualificaç.o. A mudança de base 

técnica corresponderia uma mudan~a nas fun~ôes e na estrutura da 
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força de trabalho. Com a alteraç~o nas relaç~es de produç~o, a 

qualificaç~o do trabalhador aumentaria. Segundo ele a tendência à 

foi paulatinamente decrescendo; nos paises 

desenvolvidos na vigência de novos moldes de produç~o instala-se 

a exigência de maior qualificaç~o. 

Tanto Dieter Otten quanto Braverman s~o expoentes na defesa 

da tese da desqualifica~~o. Para este 6ltimo,a qualifica~~o decai 

tanto em termos absolutos quanto relativos:perdem-se as habilida= 

des tradicionais e o trabalhador entende cada vez menos o que se 

passa na produ~~o com a introdu~~o das novas tecnologias. 

Horst Kern e Michael Schumann além de terem presente na sua 

discussâo uma quest~o de fundo bastante polêmica - nas atuais cir 

cunstancias será ainda a classe trabalhadora o sujeito da mudan~a 

social? - contradizem a tese da requalifica~~o. Acham-na por de 

mais otimista visto que a automa~~o atinge apenas uma parcela dos 

ramos produtivos e coexiste com formas tradicionais de trabalho. 

Além dessa polariza;~o das qualifica;~es, ressaltam o fato de que 

embora o desenvolvimento tecnológico coloque novos requerimentos 

á for;a de trabalho, a sociedade n~o consegue adequar seus 

mecanismos educacionais para o preparo desse novo tipo de 

trabalhador. 

Ainda na Alemanha, desenvolveu-se entre 1972 e 1977 uma 

ampla pesquisa no setor secundário buscando estudar as rela~~es 

entre qualifica~~o e produ~~o. 

o objetivo deste trabalho era estudar as re= 
la~ôes entre o desenvolvimento econômico e téc 
nico e a estrutura de qualifica;~o exigida pe 
lo sistema ocupacional; pretendia-se que seus 
resultados permitissem obter maior conhecimen 
to acerca das necessidades de qualifica~~o 

da Alemanha Ocidental no periodo,de modo a in 
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formar as áreas de planejamento da forma~~o 
profissional.Partia-se da conex~o intima exis 
tente entre o sistema de forma~~o profissional 
alemâo e o sistema ocupacional (26). 

A pesquisa girou em torno do desenvolvimento das exigências de 

qualifica~âo: quais as rela~ôes entre as mudan~as no processo 

produtivo e a qualifica~âo ? em que medida esta é condi~âo para o 

ingresso no mercado de trabalho? (27) Embora os resultados da 

pesquisa sejam, em certa medida, contraditórios levam a refor~ar 

a tese da polariza~âo das qualifica~ôes. 

Um dos participantes dessa pesquisa, Ottfried Mickler, 

dentre outros que produziram trabalhos tendo-a como ponto de 

partida,tenta responder a algumas das questôes levantadas.Uma das 

conclusôes a que chega é que ao mesmo tempo em que haveria a des 

trui~~o de profissôes clássicas,criar-se-iam novas qualifica~ôes, 

colocar-se-ia a solicita~~o por capacidades abstrato-genéricas. O 

estágio avan~ado do capitalismo requereria educa~~o geral, igual 

para todos, desde que o aprendizado escolar (entenda-se conteúdos 

e práticas materiais) estivesse adequado e em sintonia com as 

necessidades do processo produtivo. 

Nesse debate contempor~neo, destaca-se o livro muito 

discutido de Ulrich Beck - A sociedade do risco- lan~ado em 1986. 

Nele Beck aponta o desemprego estrutural como um fenOmeno novo 

(28). Nesse contexto, segundo o autor, cabe aos trabalhadores, em 

suas lutas atuais, dentre outras, a reivindica~~o por um corte 

padronizado na jornada de trabalho. Por outro lado, no quadro que 

26. Ibid., p. 17. 
27.Ver detalhamento da pesquisa em PAIVA,op. cit., p. 16-21. 
28. A quest~o da mâo-de-obra estruturalmente desempregada 

será abordada adiante, ao examinarmos as reflexôes de Adam SCHAFF 
sobre o assunto. 
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se delineia,com cores cada vez mais fortes,de um mercado em que a 

força de trabalho está segmentada entre situaç~es de desemprego, 

sub-emprego e emprego (29), a formaç.o profissional pura e 

simples n~o resolve o problema. No lugar do mérito "voltam a 

vigorar 11 critérios de classe social, de estamentos, de influên 

cias. Desse ponto de vista a educa~~o torna-se um valor em si mes 

ma. A proposta do autor dai decorrente, portanto, é a de privile 

giar a educa~~o geral. 

Apesar da constataç.o de que a penetra~.o dos computadores 

no setor de serviços (escritórios,por ex.), embora ampla ainda se 

encontra nos primórdios de informatizaç.o, outro autor analisado 

por Paiva - Robert Boyer em estudos divulgados também em 1986, 

afirma estarmos frente a um processo de precariza~~o, feminiza~~o 

e terciariza~~o do trabalho e do contrato equivalente cada vez 

maior. Nesse caso a qualificaç.o profissional precisa se adequar 

ás novas formas de organizaç.o produtiva: é necessário formar uma 

m~o-de-obra polivalente o que,também para este autor,significa de 

ter uma formaç.o geral e técnica suficientemente amplas, bem como 

interessar o assalariado pela qualidade no processo de trabalho. 

Ao terminar sua revis~o, Paiva conclui que,quer seja nos pai 

ses desenvolvidos,quer seja nos subdesenvolvidos, em maior ou me 

nor grau,lIconcretamente, está eliminada a tese da desqLlalificaç~o 

tendencial da força de trabalho, defendida por Braverman e muitos 

outros (30)". Quanto às demais teses sintetizadas anteriormente -

29. Cfr. Eric ALLIEZ. Em seu artigo "Estilhaços do capital" 
analisa justamente a situa~~o da classe trabalhadora face ao que 
se lhe apresenta como atividade de luta pela sobrevivência. Vide 
Eric ALLIEZ et alii, Contratempo, Ensaios sobre algumas 
metamorfoses do capital. 

30. PAIVA, op. cit., p. 55. 
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a da polariza~~o das qualifica~bes,a da eleva~ào absoluta e queda 

relativa da qualifica~~o, combinadas à tendência mais geral que a 

ponta na dire~~o da eleva~~o da qualifica~~o média da for~a de 

trabalho e da popula~~o em geral, essas vêm se mostrando como as 

mais provàveis tendencialmente. 

Outros autores pesquisados corroboram aspectos das conclu 

s~es de Paiva.Sintetizando e refor~ando algumas posi~bes,digamos, 

consensuais - a introdu~~o das NT/ME e TO levariam a: 

• requalific:aç:llo da fort;:a de trabalho,com aumento da qualifi 

cat;:~o média (qualificat;:~o essa,todavia, reduzida em certos aspec 

tos mais gerais,comparativamente a outras épocas). Ratificam esta 

perspectiva, por exemplo, Arrojo, Alliez, Machado; 

• polarizaç:~o das qualific:aç:~es: uma minoria da fort;:a de tra 

balho se desenvolveria, tornando-se altamente qualificada - traba 

lhadores das àreas de planejamento e manuten~~o;jà a maioria apro 

fundaria o processo de desqualifica~~o. Alinham-se com essa posi 

~~o autores como Palloix, Alliez, PeNa Castro. 

Quanto à 11 tendência ine:·:oràvel" à desqual i f ica~~o do traba 

lhador em termos absolutos e relativos, ao que parece,poderia mes 

mo ser descartada. 

Retomando as teses consensuais apontadas acima: 

A ciência tornando-se uma for~a produtiva, as màquinas subs 

tituindo cada vez mais os trabalhadores n~o-qualificados,a segmen 

ta~~o da for~a de trabalho apontam,em horizonte cada vez mais pró 

ximo,o fantasma do desemprego crescente. 

Segundo Alliez (31) haveria uma tripartit;:~o da fort;:a de 

31. Eric ALLIEZ, op. c:it., p. 190. 
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trabalho: 

• uma minoria de trabalhadores se constituiria em coletivos 

restritos qualificados (os operários requalificados~ chamados por 

ele de internos pela preserva~~o de vinculos empregaticios com as 

empresas) voltados para as atividades de planejament.o e 

manuten~~o; 

um cont.ingente cada vez mais amplo de t.rabalhadores 

precários~ desempenhando tarefas desqualificadas a titulo de 

presta~~o de servi~os; poderiam compor~ até certo ponto~ um 

"e:·:érci to de reserva" que pressionaria o conjunto de 

t.rabal hadores com si tuaç:~o de emprego "garantido"; 

. um universo de operários especializados que continuariam a 

operar em moldes fordistas por conveniência de indústrias~ quer 

por razÔes técnicas~ quer sociais. 

{~ classe trabalhadora,como diz Frigotto (32), "conjunto hete 

rogêneo e diferenciado dos grupos sociais de trabalhadores"~sinte 

se de múltiplas determina~ôes~ se fragmentaria ainda mais. O cho 

que de interesses se acirraria - uns brigando para manter seus em 

pregos e muitos outros lutando para se tornarem "internos" (33). 

Por outro lado,através do processo de terceiriza~~o,se assistiria 

ao renascimento das micro (34)~pequenas e médias empresas (35). 

32. FRIGOTTO~ As Mudanç:as tecnológicas e educaç:~o da classe 
trabalhadora: politecnia~ polivalência ou qualificaç:~o 

profissional?~ p. 45. 
33. Dividir para reinar. A nova estrut.uraç:~o da forç:a de 

trabalho busca também enfrentar o sindicalismo nos paises com 
esse tipo de tradi~~o de organiza~~o e de luta. 

34. Em certos casos através do renascimento do trabalho 
domiciliar e do desenvolvimento do trabalho clandestino a 
chamada "economia informal". 

~'::;5. SegLlndo ALLIEZ i'responsáveis desde 1970 pela maioria dos 
empregos nos paises industrializados". op. cit.~ p. 182. 
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Adam Schaff, em seu livro A Sociedade Informática, analisa 

fundamentalmente a caracteriza~~o desse novo fenOmeno na 

sociedade~ suas consequências e formas de enfrentá-las. Com a 

implanta~~o dos processos já mencionados de automa~~o 

robotiza~~o seria possivel aumentar-se a produtividade e a 

riqueza social e concomitantemente reduzir a demanda de trabalho 

humano (36) • Com isso projeta para daqui a 20/30 anos a 

e:<isténcia de um e:·:ército de pessoas estruturalmente 

desempregadas. 

Na mesma dire~~o PeNa Castro faz previsOes quanto aos 

possiveis impactos sociais. No século XXI, a produ~~o total dos 

paises industrializados estaria garantida por 10% da PEA. O 

quadro esperado~ segundo pesquisa da Confedera~~o Sindical Alem~, 

projetaria algo como: 

. 25% de trabalhadores permanentes com altos salários; 

25% de trabalhadores periféricos - com empregos precários 

e baixos salários; 

. 50% de desempregados e semi-empregados (37). 

Ressaltam os pesquisadores que est~o se baseando 

essencialmente no que vem ocorrendo nos paises desenvolvidos ... 

36. Schaff ressalta a positividade e a negatividade da 
tecnologia~ visto entendê-la n~o como algo estritamente técnico, 
e sim como algo cuja utiliza~~o decorre de escolhas sociais e 
estratégias politicas. 

37. PENA CASTRO, Forma~~o de Recursos Humanos e Organiza~~o 

do Processo de Trabalho, p. 4. 
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2.3. Tendências e proje~~es - novamente o Brasil 

Analogias 

Conforme pudemos examinar no primeiro tópico deste capi 

tulo, existem no nosso pais alguns estudos teóricos relevan 

tes sobre o tema , notadamente os desenvolvidos por Paiva, Salm e 

Frigotto. Todavia pesquisas empiricas est~o ainda engatinhando e 

as de grande porte,como observa Paiva, n~o s.o disponiveis. Consi 

derando, pois, a carência de informa~~es para que possamos aferir 

tendências e levantar proje~~es no caso brasileiro, é necessário 

que estudemos a quest~o estabelecendo analogias com países de es 

trutura semelhante, onde estudos do gênero já venham sendo desen 

volvidos. Todavia, antes disso, situemos um pouco mais este nosso 

pais. 

Devido à industrializa~~o tardia, segundo algumas pesquisas, 

o Brasil apresenta um padr~o de mudan~a diferente do dos paises 

desenvolvidos. A heterogeneidade caracteristica da indústria gera 

uma disparidade de "idades tecnológicas" dos equipamentos, numa 

mesma empresa e entre empresas (38) • Embora as máquinas-

"ferTamenta de comando numérico (MFCN) tenham sido aqui 

introduzidas a partir de 1975, beneficiando os trabalhadores da 

manuten~.o da indústria mec~nica (39), as novas tecnologias 

micro-eletrónicas s.o ainda um fenÓmeno restrito e localizado. 

~Iesmo com a intensifica~~o da AI e TO ocorrida no final dos anos 

80, a quantidade de equipamentos informatizados na indústria 

38. FERRAZ & CAMPOS, O Impacto de Novas Tecnologias sobre a 
qualifica~~o da m~o-de-obra no Brasil; elementos para a 
compreens~o da quest~o, p. 42. 

39. Elenice LEITE, Novas Tecnologias, emprego e qualificai~o 

na indústria mecênica; resumo de resultados de pesquisa em S~o 

Paulo, p. 10. 
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brasileira ainda é relativamente baixa. Embora se possa prever a 

concord~:ncia com tendências mais gerais já apontadas, é preciso 

entender a especificidade e as diferen~as dos paises sub-

desenvolvidos e em desenvolvimento com rela~~o aos "centrais". 

Faz-se necessário, portanto, comparar a situa~~o do Brasil com a 

de países de estrutura mais similar. Pode-se até imaginar que a 

difus~o da informatiza~~o venha a ser acelerada, mas isto n~CJ 

significa que vá se dar ao mesmo tempo e na mesma medida em todos 

os setores e ramos da indústria. Além do mais, Neves sinaliza a 

"coexistência de métodos neo-fordistas de produ~~o em paises 

avan~ados e métodos fordistas em paises em desenvolvimento" (40). 

Já Paulino, abordando o mesmo problema por outro êngulo, fala de 

"fordismo periférico" (41) . o planejamento e a produ~~o 

qualificada se desenvolveriam, em grande medida, exteriores aos 

países do 3Q Mundo. Por outro lado, assinala Schaff, pelo fato de 

o capital n~o mais necessitar de m~o-de-obra barata, haveria uma 

redu~~o de investimentos. As conseqaências provocariam uma agudi 

ainda maior da crise nesses paises periféricos e 

dependentes. A segmenta~~o e exclus~o sociais se manifestariam 

também nos padr~es de consumo. O mercado consumidor tornar-se-ia 

cada vez mais restrito. A produ~~o de pequenas séries seria diri 

gida, nos paises centrais e na periferia,primordialmente,à classe 

dominante, de maior poder aquisitivo. 

Dentre os paises com estrutura semelhante ao Brasil, Paiva 

t.oma como exemplo um caso latino-americano - o da Colômbia 

40. Lucia M.W. NEVES, resenha de Technology, Economic Growth 
& the Labour Process, p. 6. 

41. Luis PAULINO, Ascens~o e queda do fordismo, p. 5. 
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através dos estudos de Urrea, divulgados em 1988 (42). O processo 

de introduç~o das NT/ME nos processos de produç~o de bens e 

serviços naquele pais teve inicio no final da década de 70.De 

senrolou-se de modo bastante desigual a introduç~o foi desconti 

nua e muito heterogênea, como, aliás, ocorreu também nos paises 

desenvolvidos, segundo consta. Todavia, baseado no que observou, 

Urrea levantou tendências na organizaç~o do processo produtivo e 

as respectivas decorrências na formaç~o profissional.Dentre elas, 

destacam-se: 

2.3.1. desaparecimento de postos de trabalho fixos liga 

dos a tarefas permanentes; desempenho de tarefas especificas mais 

versáteis. Isto exigiria dos trabalhadores uma vis~o de conjunto 

e formaç~o polivalente; 

2.3.2. reduç~o do papel do operário no sentido tradicio 

nal; o trabalhador se incorpora à programaç~o dos processos por 

controle automático; 

2.3.3. ênfase nas formas cooperativas de trabalho; 

2.3.4. maior continuidade do processo de produç~o pela 

automaç~o flexivel,o que significa maior integraç~o e trabalho po 

livalente; 

2.3.5. diminuiç~o dos postos de trabalho n~o-qualifica 

dos, semi-qualificados e qualificados através da experiência pro 

fi5sional. 

Haveria uma "sobre polarizaç~o das qualifi 
caçbes" com incorporaç~o de pessoal alta 
mente qualificado, com preferência por jo 
vens detentores das novas qualificaçbes.Pa 
ralelamente haveria maior segregaç~o dos 

42. PAIVA, op. cit., p. 49-51. 
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trabalhadores de mais idade e mais experi 
ência de trabalho, bem como das mulheres 
(43). 

2.3.6. mudan~a nos conteúdos de trabalho e nas habilida 

des mentais e fisicas requeridas pela automa~.o flexivel; 

2.3.7. aprofundamento da defasagem entre a qualifica~.o 

escolar e a real - nitida indica~~o de acirramento de crise no 

setor educacional. 

Como vemos, as conclusOes a que chega Urrea s.o bem semelhan 

tes às dos pesquisadores dos paises desenvolvidos.A rela~.o entre 

educa~.o e trabalho tornou-se mais complexa e defasada. Por outro 

lado,a qualificac~o no local de trabalho já n.o satisfaz às neces 

sidades da forma~.o da for~a de trabalho. A exigência de conheci 

mentos e habilidades cada vez mais abstratas n.o pode ser atendi 

da no posto de trabalho.O novo desenho da produ~~o passa a exigir 

mais da prática educativa:a prepara~~o adequada da for~a de traba 

lho dotada de capacidades de natureza ge~al e especifica. 

o perfil desse trabalhador de novo tipo molda-se segundo os 

seguintes requerimentos: maior capacidade de: abstra~.o; 

raciocinio lógico; apreens~o de linguagens, inclusive a 

matemática, possibilitando-lhe o processamento de informa~bes; 

compreens~o geral do processo produtivo. No que se refere a 

atitudes, espera-se dele: participa~.o, responsabilidade (entendi 

mento de que a qualidade dos produtos é de responsabilidade de to 

dos e n~o apenas do grupo de controle de qualidade), coopera~~o 

(44), capacidade de comunica~~o em grupo; autonomia; iniciativa 

43. ibid., p. 50. 
44. Segundo a ideologia toyotista (das fábricas Toyota), no 

Jap~o, estimula-se a colabora~~o interna entre os trabalhadores e 
a competi~~o com os operários de outras fábricas. 
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(inclusive propondo solu~ees para situa~ees-problema); f le:dbi I i 

dade (sabendo lidar com a variabilidade). 

Em resumo, o que passa a ser requerido, do ponto de vista da 

qualifica~.o do trabalhador, para poder bem atender às novas 

exigências do capital é fundamentalmente educa~~o geral. 

No caso do Brasil, dadas as caracteristicas já assinaladas, 

devem persistir qualifica~ôes caracteristicas do perfil anteriot-

do trabalhador (45) . Entretanto, com o decorrer do tempo, 

acompanhando a tendência geral, com a destrui~.o de postos de 

trabalho e cria~.o de novos, a m.o-de-obra pouco qualificada vai 

se tornar cada vez mais "descartável" e concretamente descartada. 

Por isso, tendo em vista as novas necessidades da qualifica~.o 

profissional,haverá maior exigência da forma~~o escolar (46). Con 

forme Pinto constata "A escola, em sua fun~âo básica de produ~.o 

e transmiss.o de fundamentos teóricos, passa a ser cada vez mais 

demandada" ( 4 7) . 

Em pesquisa já referida, realizada em S.o Paulo por Elenice 

Leite, as exigências para os profissionais de programa~.o e de ma 

nuten~.o da indústria mecênica, que lidam com as MFCN,s.o 2Q grau 

completo e mais de 2000 h de formai.o profissional. Além disso,no 

caso dessas indústrias, costuma-se exigir mais de 10 anos de expe 

ri~ncia anterior ou mais de 7 anos de casa. 

45. FERRAZ & CAMPOS, op. cit., p. 42. 
46. apud L. SEGNINI, Controle e resistência nas formas de 

uso da for~a de trabalho em diferentes bases técnicas e sua 
rela~.o com educa~.o, p. 66 - 11 ••• a palavra de ordem do capital, 
nos dias atuais é educa~.o já!" - AntOnio Ermirio de Moraes, 
jornal Folha de S~o Paulo, 1991. 

47. Ana M. R. PINTO, Pessoas inteligentes trabalhando com 
máquinas ou máquinas inteligentes substituindo o trabalho humano? 
p. 43. 
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Finalizando, como escreveu Belluzzo " rompida 

trajetória de 'desqualifica~~o' da for~a de trabalho, tipica do 

fordismo e do taylorismo ( ... ) o novo paradigma dos processos de 

produ~~o está apoiado no treinamento mais generalista da for~a de 

trabalho " (48) • 

Esse "treinamento" mais generalista ou a ênfase em educaç;:~o 

geral do trabalhador, apontada, por autores estrangeiros e nacio 

nais, como forma de atender às novas exigências colocadas pelo ca 

pital, atenderia aos interesses do trabalhador? Estaria havendo, 

como aponta Paiva, uma convergência de interesses? A proposta re 

presentaria para o trabalhador o perseguido dominio do saber so 

cialmente construido e acumulado e do saber técnico ? 

48. 
06/03/91. 

Luiz G. BELLUZZO, Slogans n~o levam à modernidade, 
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CAPITULO 111 

UMA EXPERI2NCIA DE QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL 

buscas de caminhos 

"Caminante~no hay camino~se hace camino 
aI andar. AI andar se hace camino y aI 
volver la vista atrás se ve senda que 
nunca se ha de volver a pisar." 

(Antonio Machado~ Proverbios y Cantares.) 

3.1. O Projeto de acelera~~o da escolaridade para a qualifi 

ca~~o profissional - apresenta~~o e caracteriza~~o 

o espaio acadêmico~ universitário~ é um locus privilegiado 

de produ~~o de cultura, ciência e tecnologia. Essa produ~~o se dá 

através do ensino - transmiss~o e constru~~o do conhecimento~ da 

pesquisa - imaginativa, curiosa~ fomentadora, húmus do ensino, e 

da e)·:tens~o o romper dos muros, elemento vivificante e "grupo 

de controle" do primeiro. Três atividades indissociáveis na 

produ~~o do conhecimento. 

Ao final de 1985, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

UFRJ, aprovou delibera~~o no sentido de transformar a Sub-Reito= 

ria 5,de Desenvolvimento~ em Sub-Reitoria de Desenvolvimento e Ex 

tens~o. Discutia-se a importancia das a~ôes extensionistas para a 

formai~o do alunado e para a sociedade,a exemplo do que se fizera 

anteriormente com fins de consolidar a área de pesquisa na vida u 

niversitària ... A extens~o entendida como uma das formas de a uni= 

versidade cumprir sua funi~o social, de resgatar seu compromisso 

com a sociedade que a mantém. 

Em abril do ano seguinte os Conselhos Superiores elegeram co 

mo objeto privilegiado para as atividades de extens~o università= 
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ria o Complexo da Maré~ que passou a constituir-se em campus vici 

nal da UFRJ.Tendo algumas de suas áreas origem nos aterros de va 

zadouro de lixo à época da constru~~o do campus da Ilha do Fund~o~ 

a chamada Favela da Maré composta de 10 comunidades - Nova Holan 

da~Parque Maré~Parque Uni_o~Vila do Jo_o~ Vila Pinheiros~Conjunto 

Pinheiros,Morro do Timbau~Baixa do Sapateiro~ Conjunto Esperania~ 

Rubem Vaz - congregava em 1987 cerca de 80.000 pessoas~ segundo 

censo realizado pela Universidade (l)~por solicita~~o das lideran 

~as comunitárias. 

Foram sendo elaborados~ discutidos e implantados projetos em 

diversas áreas do conhecimento com vistas ao desenvolvimento de 

a~~es extensionistas que passaram, com o tempo~ a se constituir 

em Programas: Programa de Saúde, Programa de Educai_o Fisica e 

Lazer Comunitário~ Programa de Conscientizai_o de Direitos,Progra 

ma de Atividades Culturais e Programa de Educai_o. 

o Programa de Educa~~o com Classes Populares, sob a coordena 

~~o da profa. Maria Helena Silveira~teve como seu primeiro e prin 

cipal trabalho o Projeto de Acelera~~o da Escolaridade para a qua 

lifica~~o profissional - PAQP (2). Este projeto surgiu a partir 

de insistentes apelos da comunidade da Maré moradores e 

dirigentes comunitários, contatados em visitas à área. Queixavam-

se as pessoas de que os jovens estavam entregues à própria sorte, 

sem qualquer espécie de atividade mais organizada durante a maior 

parte do dia. Temiam que se tornassem, pela inatividade e falta 

1. Censo da Favela da Maré realizado pela Sub-Reitoria de 
Desenvolvimento e Extens~o da UFRJ. 

2. Ao longo de seu desenvolvimento - 1986/2 a 1990/1 - foram 
abertas 18 turmas em 08 semestres congregando um total de 630 
alunos matriculados. Inscreveram-se no processo de selei_o às va 
gas 1.354 jovens nesse período. 

69 



de perspectiva, presas fáceis para a contraven~~o. Desejavam 

tirá-los das ruas, fazê-los voltar à escola e prepará-los 

profissionalmente. A expectativa das familias era conseguir o 

acesso a " cursos profissionalizantes para os jovens que 

abandonaram a escola regular (3) à procura de 'biscates' para 

auxiliar a sobrevivência familiar (4)." Pretendiam descobrir 

formas de resgatar para seus filhos e filhas a dignidade do 

trabalho e da cidadania. 

Elaborou-se assim um projeto inicial que se dispunha a 

pesquisar um modelo politécnico (5) de forma~~o escolar. 

Esse projeto baseou seus objetivos e metodologia nos 

seguintes pressupostos: 

-compreens~o do trabalho como categoria imperativa 

entenda-se o trabalho criador~ transformador, ou seja, aquela 

atividade tipicamente humana, impregnada de intencional idade; 

atividade transformadora da natureza mas que diferentemente da 

dos animais pressupbe a antevis~o de resultados, desenvolve-se 

através de projetos. Trabalho, categoria filosófica, conforme a 

compreens~o de Marx. N~o o tripalium da AntigUidade e da Idade 

Média; tampouco o labor do capitalismo,mas o trabalho como 

3. Segundo apurado durante o Censo,o percentual de evas~o es 
colar para ingresso no mercado de trabalho, naquela regi~o, era 
de 45,831.. 

4. Relatório elaborado pela coordena~~o/professores quando 
de 01 ano de funcionamento do Projeto - julho de 1987, p. 28. 

5. O conceito de politecnia, conforme bem explicita 
Frigotto, pressupe!e: "a)a concep~~o de homem omnilateral; b) o 
trabalho produtivo e a articula~~o entre trabalho manual e 
intelectual; c) as bases cientifico-técnicas, comuns da produ~~o 

i.ndustrial." Vide G. FRIGOTTO, Trabalho-Educa~~o e Tecnologia: 
Treinamento polivalente ou forma~~o politécnica?, p. 25. 
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poiésis (6)~como a ai-o que humaniza o homem e o distingue dos de 

mais animais que~porventura~também possam transformar a natureza; 

-n_o-separai_o do trabalho intelectual e do trabalho manual. 

Esse pressuposto~ decorrente do anterior~ embasa o 

privilegiamento das atividades intelectuais em detrimento das 

manuais~ ambas necessárias e fundamentais para a construi_O do 

conhecimento e para o desenvolvimento da humanidade; 

-necessidade de cria~~o e funcionamento da escola nos moldes 

da escola unitária gramsciana (7); a educai_o escolar deve-se pau 

tar pela meta de preparai_o do cidad_o trabalhador e n~o por uma 

6.Para os gregos eram 3 as atividades humanas fundamentais: 
a poiésis (atividade produtiva, a produ~~o de objetos), a theoria 
(atividade de busca da verdade, segundo Aristóteles) e a práxis 
(a~~o intersubjetiva, moral, a a~~o dos cidad~os;para Aristóteles 
era a atividade ética e politica; nasce do trabalho mas vai além 
dele, precisa da teoria). Leandro KONDER, O futuro da Filosofia 
da Práxis~ p. 97-8-125. 

7. Gramsci estabelecia uma distini_o entre escola desinteres 
sada~ formativa e escola interessada~ de prepara~~o profissional. 
A escola fundamental, abrangendo o que denominamos lQ e 2Q graus~ 
deveria ser desinteressada e unitária. " .•. escola única inicial 
de cultura geral~ humanista~ formativa~ que equilibre equênimemen 
te o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente (tec 
nicamente,industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de 
trabalho intelectual." A. GRAMSCI~Os Intelectuais e a Organiza~~o 

da Cultura~ p. 118.Embora seu principio educativo seja o trabalho 
humano,ela difere da escola profissionalizante especializada pela 
sua perspectiva desinteressada quanto à prepara~~o imediata para 
o trabalho e por seu objetivo formativo.Seu caráter unitário pres 
supbe a n~o-duplica~~o entre escola técnica~ profissionalizante e 
escola humanista~ bem como a n~o-fragmenta~~o curricular regiona 
lista. Essa escola única~ intelectual e manual~ formaria o homem 
tanto técnica quanto cientificamente, fornecendo-lhe os instrumen 
tos para a compreens.o da societas rerum e da societas hominum.Es 
sa educa~~o única formaria os cidad~os para inclusive exercerem o 
papel de dirigentes na sociedade~ se fosse o caso. A última etapa 
dessa escola única e criadora deveria ser pensada como decisiva 
para a construi~o de valores fundamentais do humanismo~ a cria~_o 

da auto-disciplina intelectual e da autonomia moral.Esse conjunto 
é indispensável~ como ressalta Gramsci~ para a especializa~~o, a 
prepara~~o profissional propriamente dita~quer seja de cunho cien 
tifico (estudos universitários), quer seja de caráter prático-pro 
dutivo imediato~pela aquisii_o de competências especificas para o 
exercício de oficios. 
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perspectiva dualista de educa~~o das elites e educa~~o das 

classes subalternas. O acesso ao conhecimento,aos bens culturais 

é um direito de todos; 

-privilegiamento da área de forma~~o geral em rela~~o à 

prepara~~o especifica, profissionalizante - leia-se ênfase na 

aprendizagem de conceitos fundamentais, no desenvolvimento de 

pensamento critico. Buscar trabalhar os principios ( 8) , os 

fundamentos das diversas áreas do conhecimento (9). Favorecer a 

apropria~~o de categorias de análise que ajudem o jovem a melhor 

compreender sua inser~~o na sociedade, na produ~~o e a lógica do 

processo de trabalho; 

necessidade de que o trabalho a ser desenvolvido com os 

alunos o seja por pessoal profissional preparado; esse 

pressuposto baseia-se na compreens~o do papel especifico do pro= 

fessor habilitado para o ensino, em lugar de pessoal leigo (10); 

caráter voluntário da profissionaliza~~o; a qualificac~o 

profissional n~o pode nem deve ser imposta ao jovem, nos moldes 

em que foi proposta, por exemplo, pela Lei 5692/71. Ele deve bus= 

8. O que pressupee a pesquisa desse curriculo/programas 
fundamentais. 

9. "A importân.:ia das ciências básicas - fisica,quimica e bio 
10gia - se impee desde o inicio da escolariza~~o para que os estu 
dantes construam as aplica~ees produtivas das leis cientificas." 
M.He1ena SILVEIRA, A Quest~o da Politecnia, fev/90, mimeo., p.4. 

10. Entregar a instru~~o das classes subalternas a leigos, 
ou seja, a pessoas que detêm apenas uma pequena parcela do 
conhecimento, n~o pode ser considerada uma proposta educacional 
conseqfiente. Embora, por falta de professores habilitados, o 
contingente de pessoal leigo ensinando pelo Brasil afora seja 
muito grande, isto representa a perpetua~~o do quadro educacional 
vigente. Se está se pensando em acesso ao saber construido pela 
humanidade, aqueles que v~o "facilitar o caminho" n~o podem ser 
apenas um pouco mais preparados do que os alunos. E necessário 
que seja um técnico - um professor - e que, ainda mais, sua 
própria forma~~o tenha sido de qualidade. 
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cá-la caso sinta necessidade (11). 

Com esse suporte teórico, o PAQP estruturou-se, na sele~.o 

dos candidatos, de acordo com os seguintes par~metros: 

.ingresso de jovens de ambos os sexos; 

.faixa etária entre 14 e 17 anos; 

.interesse pela profissionaliza~.o; 

.condi~.o de aluno matriculado em escola regular - de 5ª à 

Sª- séries (12). 

Quanto aos objetivos a serem perseguidos (13): 

Objetivos gerais: 

garantir forma~.o intelectual ao trabalhador; 

encaminhar os jovens à re-matricula em escolas regula 

res ou supletivas oficiais para obten~.o dos certifica 

dos de estudos correspondentes (conclus~o do lQ grau); 

garantir a permanência do aprendiz no curso através da 

concess~o de auxilio financeiro - bolsa de estudo; 

11. Da op~.o decorrerá maior interesse pelo aprendizado, 
maior envolvimento nas atividades. E certo que esse interesse 
pelos conteúdos de forma~~o geral - tem que ser constantemente 
alimentado. A perspectiva imediatista dos aprendizes direciona
os, predominantemente, para o trabalho "prático", nas oficinas. 
Dai a importância fundamental da pesquisa dos conhecimentos 
fundadores das ciências, bem como do cuidado com a metodologia e 
a sele~.o de métodos e técnicas que mantenham a motiva~~o dos 
alunos. Por outro lado, é necessário criar espa~os de reflex~o 

te6rica sobre as situa~ôes de aprendizado prático. 
I? Como se pode constatar, destinava-se o projeto a atender" 

jovens com escolaridade bastante defasada. Pressupunha-se que 
seriam esses os que mais necessitariam de um trabalho dessa 
ordem. O fato de se direcionar a estudantes de 5ª- à 8ã série se 
explica pelo objetivo de, dessa forma, abarcar um universo mais 
amplo de alunos.Ou seja,alcan~ar os 30% que conseguem galgar a pi 
r~mide educacional atingindo o 2e segmento do 1e grau,ao invés de 
trabalhar apenas com os 8 a 10% de alunos que chegam ao 2e grau. 

13. Originalmente o trabalho com os jovens era desenvolvido 
durante 04 semestres: le aulas; 2e e 3e - aulas e oficina; 
4g" - oficina. 

7 < 
"-' 



Objetivos especificos: 

acelerar a escolaridade, centrando o processo na forma 

~âo intelectual do cidadâo trabalhador; 

estimular o acesso ao conhecimento técnico-cientifico, 

cultural e social à juventude, incluindo a apropria~âo 

dos espa~os públicos entre as atividades escolares, des 

de que pedagogicamente planejadas e acompanhadas (14); 

qualificar jovens profissionalmente em diversas áreas; 

oferecer campo de treinamento em educa~âo de classes po 

pulares para alunos universitários de licenciatura(15), 

com vistas ao desenvolvimento de metodologia e de mate 

rial didático mais adequados a esse tipo de clientela; 

trazer a descri~~o dessas práticas para o espa~o univer 

~~itário tendo em vista o confronto com o saber académi 

co tradicional; gerar debates sobre atualiza~~o de pro 

postas curriculares. 

A elabora~~o de curriculo e detalhamento de metodologia 

pautavam-se no eixo da proposta básica de trabalho - partindo-se 

do estudo do meio, pretendia-se levar os aprendizes ao dominio 

dos códigos de comunica~~o lingUistica, matemática e visual. Esse 

estudo desenrolar-se-ia em torno do exame das rela~ôes 

estabelecidas pelo sujeito, a saber: 

homem casa de moradia (corpo espa~o); 

homem vida/dura~âo (corpo tempo); 

homem homem (familia, vizinhan~a, cidade grande); 

14. O projeto n~o se propunha a substituir a escola e sim 
refor~á-Ia, ajudando a repensar seu papel, seu curriculo, suas 
práticas. 

15. Participaram do projeto, ao longo de 04 anos, 68 
monitores, alunos da UFRJ. 
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homem tr-abalho 

homem máquina (16). 

Metodologicamente falando, este caminho pr-essup~e ter- como 

ponto de par-tida a r-ealidade imediata, pr-6xima do alunado; 

atr-avés de seu estudo, ir- constr-uindo instr-umental de análise, 

estabelecendo pontes, liga~ôes e assim ir- se apr-opr-iando do 

conhecimento constr-uido e acumulado pela humanidade (17). O 

dominio dos códigos de comunica~~o poder-iam possibilitar- a~~o 

sobr-e o meio, sua r-eor-ganiza~~o e a cr-ia~~o de novas r-ela~~es. 

?i etapa de for-ma~~o ger-al (18) "t:, em cer-to sentido, um 

t.empo de 'ALFABETIZAÇ~O' no pensamento cr-itico. Cr-iar- hábitos 

intelectuais, e:·:er-ci tar- o pensamento hipotético-dedutivo, 

desenvolver- as capacidades de logicizar- o pensamento ser-~o 

pr-eocupa~ôes centr-ais, agor-a (19)." 

() cur-r-iculo, composto de lingua por-tuguesa, matemática, 

histór-ia, geogr-afia, ciências, educa~~o estética e desenho 

ar-tistico, r-espeitado o eixo centr-al da pr-oposta exposto, er-a 

desenvolvido atr-avés de métodos e técnicas de tr-abalho var-iáveis 

condizentes com a especificidade de cada ár-ea de conhecimento. 

Quanto à pr-ofissionaliza~.o, o apr-endizado se dar-ia nas 

seguintes oficinas: 

gr-áfica, constr-u~~o civil, eletr-ónica, eletr-otécnica, 

metal-mecátnica, manipula~~o de medicamentos, análises 

16.Vide documento "Pr-opostas Básicas par-a elabor-a~~o de cur-= 
r-iculo e metodologia par-a a educa~.o na Mar-é", [1986] (mimeo). 

17. Como diz Gr-amsci - tor-nar- cr-itica uma atividade já exis 
ten te ••. 

18. Car-ga hor-ár-ia de for-ma~~o ger-al - cer-ca de 530 h/a. 
1.9. Vide documento "Pr-opostas Básicas par-a elabor-a~~o de cur

r-iculo e metodologia par-a a educa~.o na Mar-é", [1986] (mimeo). 
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laboratoriais~ marcenaria~ refrigeraç;:~o, cozinha industrial, 

desenho animado, produç;:~o cultural, produç;:~o de videos, 

jardinagem, vidraria (na UFRJ); 

cozinha industrial (no SENAC, por convênio com a UFRJ); 

mecànica,gráfica,eletrOnica,marcenaria (no SENAI,por convê 

nio com a UFRJ) (20). 

Assim se caracterizava o PAQP. Representava uma busca, uma 

pesquisa de caminhos. 

3.2. Aspectos centrais e polêmicas 

E importante ressaltar que esta dissertaç;:~o n~o se pretende 

um estudo de caso. A apresentaç;:~o do Projeto tem por objetivo 

utilizá-lo como ilustrativo na abordagem e discuss~o de quest~es 

importantes para a temática em tela. 

detalhe visa facilitar a compreens~o de diversos aspectos, que 

n~o s~o aleatórios ou arbitrários, mas, ao contrário, foram 

pensados e planejados, tendo em vista a consecuç;:~o dos objetivos 

propostos. 

Embora aqui tampouco caiba "defender" essa e:·:periência, seus 

pressupostos indicam nitidamente uma opç;:~o, do ponto de vista 

teórico, no campo da Educa~~o no pais. Por este motivo poderá o 

Projeto, conforme dito, ilustrar a argumentaç;:~o favorável a 

certas linhas de reflex~o/atuaç;:~o no plano educacional. Ao mesmo 

tempo, e sobretudo, de seus integrantes foi selecionado um grupo 

de 60 alunos (constituintes, originalmente, de duas turmas 

chamadas de F e G) que campOs a amostra a ser estudada no corpo 

20. No desenrolar do Projeto, concluiramas etapas previstas 
cerca de 300 jovens. 
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do pr6ximo capitulo (21). 

Em funi_o disso~ procuraremos~ a seguir~ abordar certos 

pontos nodais; alguns deles~ aliás~ em determinadas ocasiÔes 

foram objeto de ácidas e ásperas criticas por parte de pessoas 

qLle ~ evidentemente~ discordaram/discordam dos pressupostos do 

Projeto e/ou das formas de sua implementa~~o. Quais sejam: 

3.2.1. o desenvolvimento de projetos dessa ordem é papel da 

universidade ou exclusivamente papel do Estado ? 

3.2.2. a contraposii~O entre saber popular e saber construi 

do/acumulado pela humanidade. Os argumentos em defesa da prevalên 

cia da "cultura do povo" ~do "saber-fazer" at.:\cam a domina~~o e:·:et-

cida pela cultura das classes dominantes sobre as subalternas; 

3.2.3. a necessidade para todas as crianias/jovens da escola 

básica e a n~o-prepara~~o "precoce" para o trabalho; 

3.2.4. o desemprego crescente vem atingindo~ inclusive~ pes 

soaI muito qualificado; assim sendo n~o caberia uma proposta de 

qualifica~~o profissional de jovens já defasados~ despreparados; 

3.2.5. a rela~~o custo-beneficio n~o justifica propostas do 

gênero;n~o compensa o investimento do Estado~pois n~o há retorno; 

3.2.6. a dire~~o da educa~~o das classes populares - as prÓ 

prias pessoas da comunidade~ por sua inser~~o, e/ou voluntários 

(pessoal leigo,"agentes educadores")s~o os mais indicados para se 

dedicar à educa~~o de seus pares versus a necessidade de pessoal 

qualificado para exercer a fun~~o de professor; 

3.2.7. os cursos profissionalizantes devem preparar os apren 

21. Na verdade o problema/objeto de estudo deste trabalho 
sâo justamente as representa~Oes dos jovens das classes 
subalternas sobre a escola e o trabalho. Uma melhor compreens~o 

disso pode ajudar a entender mais claramente o que buscam. 
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dizes em consonência com os requerimentos do mercado de trabalho; 

3.2.8. a profissionalizaç~o destina-se sobretudo aos estudan 

tes de 2Q grau; 

3.2.9. a .conveniência de se considerar a vocaç~o do jovem na 

op~~o profissional; 

3.2.10. a prioridade na formaç~o deve ser dada ao saber téc 

nico~ao processo de ensino-aprendizagem desenvolvido nas oficinas. 

3. Panorama brasileiro 

Antes de discutirmos o que foi acima arrolado~ é 

interessante proceder-se à revis~o da moldura histórica e da 

situaç~o sócio-econOmica do Brasil. Entender um pouco melhor 

nossa realidade pode servir de pano de fundo, de base e nos 

fornecer mais instrumentos para a análise/compreens~o e 

discernimento relativos às questôes apontadas. N~o se pode ficar 

apenas no plano do concreto sensivel. E preciso, a partir dai, 

desenvolver um processo de abstraç~o com o auxilio dos 

instrumentais teóricos categorias de análise, por exemplo 

para se chegar ao concreto pensado (ou universal concreto). Dessa 

forma, conhecendo melhor o real, nas suas múltiplas determinaçbes 

e aproximando-nos de seu essencial, poderemos, quem sabe, pensar 

nas possiveis formas de atuaç~o,na busca de soluç~o dos problemas 

mais urgentes e candentes de nossa sociedade. 

Há algum tempo foi publicada no jornal uma matéria, a partir 

das conclusôes de uma pesquisa desenvolvida por 06 universidades 

do pais, sob encomenda do Ministério da Saúde, que dizia: 

" ... grande parte da populaç~o está apresentando 
problemas de ordem psiquica e isso só será resol 
vido, n~o melhorando a qualidade de saúde e de 
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pessoal~ mas fundamentalmente pela ado~~o de uma 
politica voltada para os pobres~ maiores vitimas 
dos distúrbios mentais." 

Prossegue ... 
"Ficou concluido que nas grandes capitais a doen 
~a atinge a todas as classes económicas~ mas as 
pessoas de menor poder aquisitivo apresentam um 
grau maior de distúrbios em fun~~o dos transtor 
nos do dia-a-dia, como falta de dinheiro,desem 
prego e doenç:a." (grifo nosso) (22) 

A matéria continua dizendo que o professor entrevistado 

concluiu que a doença mental atinge a 22,5% das pessoas que 

ganham até 01 salário minimo e 2% de quem recebe mais de 20 

salários minimos. 

Quantos cidad~os brasileiros ganham até 01 salário minimo e 

quantos ganham mais de 20 salários? (23) 

Os problemas sociais do pais mantém-se em discuss~o e sem 

soluç~es há décadas (para n~o se dizer séculos ... ). Na vet"'dade 

est~o se agravando. As enormes disparidades s~o cada vez mais 

profundas.O modelo de desenvolvimento económico vigente é concen 

trador de renda e crescentemente excludente (24). Trata-se de um 

pais em que 53% da PEA percebe até 02 salários minimos (25) ; em 

que a participaç~o da massa salarial na renda nacional é de 30%, 

22. Cleber PRAXEDES, Donas-de-casa lideram estatistica de 
doen~a mental, Jornal do Brasil~ 1990, p.7. 

23. IBGE,Anuário Estatistico do Brasil,1992 (dados de 1990): 
24,2% das pessoas ocupadas ganham até 01 salário minimo; segundo 
o Almanaque Brasil 93/94, 3,5% da populaç~o ocupada ganham entre 
10 e 20 s.m. e acima de 20 salários apenas 3%. 

24. Cristina ALVES, Ricos ganham 27,3 vezes mais que pobres 
no Brasil, O Globo, 1993. E comentada a pesquisa de Maria Cecilia 
Prates Rodrigues da FGV/RJ, com base em dados de 1990.A distribui 
~~o de renda no Brasil é pior do que em Botswana (um dos paises 
mais atrasados da Africa). Segundo estudos de técnicos do Insti 
tuto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), pelo indice de Gini 
(fator utilizado mundialmente pelos economistas, indicador de 
concentraç~o de renda; quanto mais próximo de 1 maior a 
concentraç~o), o Brasil fica com 0,6, enquanto paises como o Chi 
le e a Argentina giram em torno de 0,35. 

25. IBGE~ op. cit .. 
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enquanto o rendimento de capital é de 70%; onde há altissimas 

taxas de lucro; onde o Estado de duas faces - público e privado -

é cada vez mais privado (26). 

A subsun~.o real do trabalho pelo capital~ nos niveis de exa 

cerba~.o em que se dá~coloca o Brasil abaixo de alguns dos paises 

mais atrasados do mundo~no que se refere aos indicadores de desen 

volvimento social. 

S.o 45 milhbes de brasileiros na pobreza e 32 milhbes em 

estado de desnutri~.o crOnica ~ ~ 

As disparidades gritantes se manifestam no distanciamento 

entre o desenvolvimento cientifico-tecnOlógico e o desenvolvimen 

to social.Pelo indice de desenvolvimento humano da ONU - HDI(27), 

cujos componentes-chave s.o longevidade (medida pela expectativa 

de vida ao nascer), conhecimento (medido por 2 variáveis educacio 

nais:taxa de alfabetiza~~o e anos de escolaridade da popula~~o) e 

nivel de renda~ o Brasil ocupa o 70Q lugar ! 

A educa~~o se insere nesse panorama calamitoso. 

As taxas de analfabetismo - 18~9%, de repetência, de exclu 

s~o escolar alteraram-se muito pouco. Apenas cerca de 30% dos 

alunos matriculados alcan~am o 2º segmento do 1º grau (28) e 

26. Segundo pesquisa realizada por Jo.o Eduardo Furtado para 
sua tese de mestrado na Unicamp,a margem de lucro do capital é de 
52%~ enquanto os salários têm a irrisória participa~~o no PIB in 
dustrial de 17%. (matéria publicada no Jornál do Brasil em 1990). 
Já em Brasil em Exame, 1991, Ruas e Antunes falam de 35% de parti 
cipa~.o da massa salarial no total do PIB, em 1989. 

27. Human Development Report 1993, p. 104. "The inde:·: (HDI) 
is best seen as a measure of people's ability to live a long and 
healthy life, to communicate and to participate in the life of 
the community and to have sufficient resources to obtain a 
decent living." 

28. IBGE, Crian~as e adolescentes; indicadores sociais. v.2, 
p.43. Na década de 80, o nº de alunos matriculados na 5ª série 
(38,3%) foi mai6r do que na década anterior (31,6%). 
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cerca de 8 a 10% chegam a cursar o 2Q grau (29). A realidade dos 

jovens desassistidos e sem os minimos direitos de cidadania ~ a 

perpetua~~o da miséria. 

Por outro lado, esta mesma miséria se espelha no que se 

refere a trabalho e às rela~~es entre trabalho e educa~~o. 

Segundo o Anuário Estatistico do Brasil/92 do IBGE (dados 

referentes a 1990), 30% dos jovens de 10 a 17 anos (26 milh~es) 

integram a PEA (cerca de 7,5 milh~es, o que representa 12% da 

mesma; 18% dos adolescentes de 10 a 14 anos e 52% dos jovens de 

15 a 17 trabalham - dados referentes ao meio urbano). Ou seja, na 

média geral em torno de 1/4 das crian~as e adolescentes integram 

a for~a de trabalho (30). Segundo as constata~~es,durante os anos 

80 cada vez mais as crian~as ingressaram no mercado de trabalho 

(31). As análises sugerem que a tendência é aumentar este quadro 

de ingresso precoce.Além disso,verificou-se uma correla~~o expres 

siva entre este ingresso e o nivel de renda. A renda familiar de 

pende de 11 a 30% da participa~~o do jovem, embora sua remunera 

~~o, em geral,seja menor que meio salário minimo. E esses mais de 

7 milhbes de jovens de 10 a 17 anos trabalham sem prote~~o quase 

nenhuma,sendo que 49% dos mais jovens trabalham 40 horas ou mais. 

(Este quadro guarda muitas semelhan~as com o que ocorria com a in 

f~ncia operária na época da Revolu~~o Industrial ... ). 

29. Segundo relatório da UNICEF-1989 sobre a situa~~o 

mundial da inf8ncia, no periodo 1980-86, o percentual de 
matriculados na 1ª série que concluem o lQ grau no Brasil é de 20 
enquanto a mediana dos paises do mesmo grupo é de 67! Quanto ao 
Human Development Report da ONU citado, baseado em dados de 1990, 
no Brasil as pessoas com mais de 25 anos têm uma média de apenas 
3,9 anos de escolaridade; p.144. 

30. TRABALHADORES esquecidos, O Globo, Editorial, 1990, p.4. 
31. IBGE, Crian~as e adolescentes; indicadores sociais, v.3, 

p.59. 
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Segundo o estudo suplemento da PNAD/IBGE (Pesquisa Nacional 

por Amostragem de Domicilio), realizado em outubro de 1988, 

verificou-se que 65,7% dos trabalhadores dos mais de 35 milh~es 

de pesquisados, ou seja, 23 milhôes, come;aram a trabalhar com 

menos de 14 anos; 47,4% dos entrevistados come;aram a trabalhar' 

entre 10 e 14 anos e 18,3% antes dos 10 (32). 

3.4. Propostas e realidade - discuss~o 

As constata;ôes e denúncias sâo importantes para, muitas 

vezes, tirar as pessoas da indiferen;a - nâo podemos nos esquecer 

do passado; precisamos estar atentos ao presente e olhando em 

dire~.o também ao futuro. Um futuro melhor. Portanto, n~o bastam 

as constata~~es e denúncias. E preciso lê-las, compreendê-las no 

contexto histórico-social. Constatar e ato continuo concluir 

dizendo que é um problema de estrutura ajuda, porque às vezes 

esclarece os ingênuos, os desavisados, mas tampouco avan~a muito. 

o que pensar face ao quadro do pais que procuramos esbo~ar a 

cima? O que propor? Apenas constatar e dizer que as crian;as e jo 

vens das classes populares têm direito à educa;âo,como os demais; 

que nâo devem ingressar no mercado de trabalho tâo precocemente; 

que devem poder chegar ao 3Q grau,parece-nos nâo dar conta, no es 

sencial, do real. Pensar a escola nos seus desmazelos ou na sua 

fun~.o propedêutica tampouco ... 

O arremedo de solu~~o para os problemas educacionais propos 

to a partir da lei 5692/71 e pareceres posteriores mostrou-se in 

32. Eliane BARDANACHVILI, Educa~~o é essencial para o 
ingresso na modernidade, Jornal do Brasil, 1990, p.21. A autora 
comenta que,enquanto isso, nos EUA 60% da popula~~o têm nivel uni 
versitário e 100% têm o 2Q grau completo; acrescenta que a tend@n 
cia é que lá se forme um maior número de mestres e doutores. 
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teiramente inadequado e inexequivel. Aqueles poucos jovens que a 

tingem/terminam o 2~ grau,muitas vezes, recebem certificados ates 

tando habilitai~es profissionais em áreas sobre as quais, na ver 

dade, n~o têm a menor nOi~o. Formar m~o-de-obra no interesse das 

E~mpresas, em determinadas insti tui c~es, ou "prof issiona li zat-" pa 

ra aliviar a press~o por vagas no 3e grau n~o atende aos interes 

ses dos trabalhadores. 

Analisemos, um pouco melhor, os pontos abordados em item 

anterior deste capitulo. 

3.4.1.A universidade como produtora e transmissora de conhe 

cimento precisa se "nutrir" da realidade,o que pode ser feito tam 

bém através das atividades extensionistas. E sua funi~o precipua 

manter-se em contato com os problemas da sociedade e, através de 

pesquisas,propor modelos ao Estado. Estudos-piloto bem sucedidos, 

portanto, adotados e aplicados em seguida por quem de direito, 

devem resultar em beneficio dessa sociedade que a mantém. Até 

porque a universidade também integra a esfera p6blica ... O 

Projeto aqui apresentado pode ser considerado um estudo dessa 

ordem. N~o cabe,por conseguinte, a critica de "assistencialismo", 

nem mesmo pelo fato de estar prevista a concess~o de bolsas de 

au:·: i 1 io financeiro. Essa foi uma das formas de tentar fazer com 

que os alunos pudessem prosseguir estudando, dada a precária 

condi~~o de subsistência de suas familias. Além disso, diversos 

outros projetos, Brasil afora, utilizam-se de recursos variados 

com vistas a ajudar financeiramente os estudantes/aprendizes; 

3.4.2. Já Marilena Chaui dizia que, ao se falar de "cultura 

cio povo" . , dever-se-ia usar pelo menos o plural - "culturas do 

povo".A categoria genérica povo nada mais é do que uma abstra~~o. 
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As classes populares ou subalternas (usando um termo de Gramsci) 

n~o constituem um bloco monolitico. Na verdade, comp~em-se de fra 

~ôes, segmentos~ muitas vezes com interesses divergentes. Além do 

mais, como aponta Kuenzer, 

" ... o saber elaborado pelos trabalhadores em 
sua prática cotidiana, embora dotado de valor 
explicativo e transformador, n~o ultrapassa o 
nivel do senso comum, ou seja, é um saber ge 
nérico ••• " (33) 

o aprendizado apenas na prática condena o trabalhador à apropria 

~~o parcial e fragmentada do conhecimento.Remetendo-nos a Gramsci~ 

esse saber,impregnado de folclore e de senso comum, contém "núcle 

os sadios" chamados de bom senso,"merecendo ser desenvolvido(s) e 

transformado(s) em algo unitário e coerente" (34). 

o acesso ao saber cientifico, ao conhecimento construido e a 

cumulado pela humanidade,fruto da divis~o social do trabalho,é um 

direito dos trabalhadores. Isso n~o significa negar o valor do co 

nhecimento por eles construido através da prática. Todavia, 

diz Paiva, 

" (fazer com que) em nome da e:·:celência da 
'cultura popular', estudantes vejam reconheci 
da como correta a linguagem aprendida em casa 
ou em seu ambiente em detrimento da corre~~o 

gramatical, ( ..• )(contribui) para sedimentar 
setores pobres da popula~~o em suas posi~~es 

na estrutura social." (35). 

como 

3.4.3. Algumas vezes o que parece mais correto do ponto de 

vista "teórico, nem sempre corresponde ao mais adequado ou 

possivel ao se considerar a realidade concreta. Os argumentos em 

defesa da n~o-prepara~~o "precoce" para o trabalho costumam 

-=!"-=!' 
"-'"-' . Acácia KUENZER, Ensino de 22 grau; o trabalho como 

principio educativo, p. 65. 
34. A. GRAMSCI, Concep~~o Dialética da Hist6ria, p. 16. 
35. Vanilda PAIVA, Opa cit., p.54. 
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basear-se em certos pontos~ tais como: 

.os jovens precisam estudar e n~o devem come~ar a traba 

lhar de pronto; (e o que fazemos com a realidade já descrita~); 

.as propostas (todas!) de profissionaliza~âo refor~am a 

escola dual e o modelo de "por a trabalhar" os pobres e de ofere 

cer educa~âo continuada para a classe dominante 

.há um enorme contingente de jovens fora da escola e 

que n~o trabalham;portanto,a escola "nada" pode fazer, nada tem a 

ver com isso; (na verdade, a realidade é bem mais complexa do que 

essa "constata~~o"~baseada em estatisticas de algumas pesquisas). 

Reiterando ... n~o se pode pretender encaixar a realidade 

numa fOrma, num modelo geral em principio correto porém 

inadequado ao momento histórico. Há que se considerar, conforme 

já assinalado, o grande e crescente contingente de 

jovens!crian~as com ingresso precoce no mercado de trabalho. Há 

que se considerar a também já mencionada import.ncia de sua 

participa~~o na renda familiar. 

Por outro lado~ a situa~~o dos meninos e meninas "de rua" é 

bem mais complexa do que aparenta. Estudos têm mostrado que, ao 

contrário, muitos deles têm familia~ mantêm vinculos com ela e 

trabalham (36). 

De um outro .ngulo, por que n~o se pensarem propostas também 

para os jovens que ainda est~o na escola, ao invés de se ater ape 

36. NOVIDADE cearense, Jornal do Brasil, 1991. A propósito 
de um programa de oferta de empregos para jovens de 12 a 17 anos, 
incluindo treinamento para aprender a trabalhar,foi realizada uma 
pesquisa com meninos de rua. Constatou-se que a maioria n~o perde 
ra a referência familiar "78,77% têm familia e 45~91% dos pais 
vivem juntos". Além disso, dos 522 meninos e meninas pesquisados 
81,9% desenvolviam algum tipo de atividade remunerada, embora 
muitas vezes em situa~~es de risco e más condi~~es de vida. 
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nas aos que dela foram excluidos por diversas razÔes ? 

F,;l.ce à "ine:-:ot-abi I idade" do trabal ho do menor nas cit-cunst<à:n 

cias atuais do pais~ o que se tem a fazer é pensar e propor mode 

los verdadeiramente de interesse dos jovens trabalhadores.Deve-se 

lutar para fazer cumprir a Constitui~_o Federal(37)~bem como o Es 

tatuto da crian;a e do adolescente (38). 

3.4.4 e 4.7. A argumenta~_o do desemprego crescente e a "in 

conveniência" dai decorrente de propostas de qualifica~_o profis 

~:;ional de jovens "despreparados" ref lete ~ no minimo ~ uma perspec 

tiva elitista! N~o considera o aspecto politico-ideológico das 

propostas de desenvol vimento económico-"social". N~o consider-a os 

embates na arena politica.Promover o desenvolvimento tecnológico~ 

econÓmico mas a que custos sociais?Onde fica o desenvolvimento so 

cial quando há privilegiamento de certas áreas/grupos em detrimen 

to da maioria? 

o substrato dessa argumenta~_o~ na verdade~ é a fetichiza~~o 

do mercado de trabalho.Evidentemente~o ingresso neste mercado faz 

parte das necessidades do trabalhador.Este fato n~o pode ser igno 

rado pela escola.Contudo~ela n~o pode se subordinar a ele.Abordar 

a quest~o sob este prisma exclusivamente é dar a este mercado uma 

for~a que n~o tem~é fetichizá-Io.O que se dá é um "jogo"~uma rela 

;~o baseada nos interesses do capital~ de um lado~ e do trabalho 

de outro. N~o se trata de for ias livres. E pressuposto do neolibe 

37. Constituii~O - art. 7e XXVII - garante a protei~o do 
trabalhador em face da automai_o; XXXII - trata da proibii~O de 
distini_o entre trabalho manual~ técnico e intelectual. 

38. Lei ne 8069 de 13/07/90 garante o direito à 
profissionalizai~o. Além deste~ o Estatuto garante 11 outros 
direitos a: vida~ saúde~ alimentai~o~ cultura~ educai~o~respeito, 

esporte~ lazer~ dignidade~ liberdade e convivência familiar. 
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ralismo encarar o mercado como o grande regulador das rela~~es so 

ciais (39l.Na verdade,o preenchimento de cargos e fun~~es, dentre 

outros aspectos,n~o é determinado pela qualifica~~o e sim pela re 

la~~o oferta/demanda de profissionais. Como tudo, ou quase tudo,é 

determinado pelas necessidades, interesses e possibilidades do ca 

pital,quando há excesso de oferta,aumentam os requisitos de esco 

laridade e experiência profissional na sele~_o para o posto. O 

mercado de trabalho é, pois, imprevisivel, sujeito a flutua~~es 

constantes (40) • Por esses motivos, embora as habilidades e 

conhecimentos repassados pela escola estejam, em certa medida, 

relacionados a determinados requerimentos dos postos de 

trabalho,estes n~o s~o fixos e nem sempre correspondem ao que a 

escola pode oferecer. Portanto, n_o faz sentido se dizer que se 

está formando para o mercado de trabalho (considere-se,com a revo 

IUi_O tecnolÓgica, a rapidez com que ocorrem mudanias no processo 

de trabalho e a obsolescência de técnicas e produtos ... ). Na 

verdade, como diz Grzybowski, o mercado precisaria ser 

socialmente regulado para n~o prevalecer a lei do mais forte. E, 

por fim, para quem acredita ser o mercado de trabalho o definidor 

do tipo de educai~o básica, de qualifica~~o, o que significa esse 

mercado "se mais da metade da PEA está no setor informal de 

trabalho?" (41). 

~':::9." o mercado ( ... ) é o árbi tro que ind ica que 
desigualdade social n_o resulta de rela~~es de poder, 
dominai_O (econOmicas e politicas), mas das . competências' 
i.ncompetências individuais." G. FRIGOTTO, Educai_o básica 
trabalhador, p. 60. 

a 
de 
ou 
do 

40. "O mercado de tr"abalho é 
socialmente determinada, e que obedece 
do capital." Luiz FRANCO, A escola do 
escola, p. 83. 

uma realidade histÓrica, 
à movimenta~_o desordenada 
trabalho e o trabalho da 

41. G. FRIGOTTO, op. cit., p. 60. 
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3.4.5.Falar de n~o compensaç~o de investimento do Estado por 

se tratar de foromaç~o de jovens de lQ. grau - "o que seria uma 

'semi-qualificaç~o'''~ é deixar as coisas como est~o ... Falar de 

relaç~o custo-beneficio quanto está em jogo a educaç~o n~o merece 

maiores comentários~ N~o se trata de uma quest~o econOmica de re 

torno de capital (pelo menos~n~o do ponto de vista dos trabalhado 

roes) . Educaç~o n~o é um "fator" e sim um direi to do cidad~o ~ 

3.4.6. A proposta ultimamente muito difundida de aproveitar 

os agentes comunitários~ agentes educadores~ pessoal leigo~ pelo 

~;imples fato de pertencerem às comunidades recobre-se 

romantismo e~ novamente~ de superestimaç~o do saber populcu- . 

de 

E 

uma visâo mistificada e mistificadora do "pOVo"~ à la Rousseau. 

No fundo conduz à perpetuaiâo do status quo~ da miséria, 

limitaç~o, apesar da boa vontade e disponibilidade das 

pessoas~bem como dos "núcleos de bom senso" e conhecimentos que 

detém. A tarefa de professor~ de educador~ como outras profissÔes 

pressupôe formaç~o especifica para seu desempenho e de muito boa 

qualidade~ considerando-se as dificuldades a serem enfrentadas. 

3.4.8. A pesquisa de modelos de qualificaiâo profissional 

para alunos do 2º segmento do 1º grau pretendia~ com isso~ alcan 

~ar um universo mais amplo de estudantes. Na perspectiva de ênfa 

se na forma~âo geral, conforme já explicitado~ buscava atingir a 

queles que conseguiram~ no processo de afunilamento da vida~na pi 

rlmide educacional~ alcançar a 5ª série. Trabalhar com os jovens 

de 5ª à 8ª séries os conteúdos cientificos básicos~ fundamentais, 

preparando-os para entender a trama de rela~~es sociais em que 

est~o inseridos. 

~::;.4.9. A quest~o da voca~~o, do dom~ tem que ser encarada 
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com muito cuidado. As op~bes profissionais~ sobretudo nas classes 

populares, se d~o, no mais das vezes, em fun~~o de necessidades e 

oportunidades. Sem nenhum sentido depreciativo, quem teria 

voca~~o, por exemplo, para ser coveiro, lixeiro, e para outras 

profiss~es desvalorizadas socialmente? Citando Franco: 

" ... a 'voca~~o'tem sido tratada como algo ina 
to ao homem e n~o como alguma coisa que muito 
tem a ver com o meio familiar e cultural, com 
o grupo e a classe social a que o individuo 
pertence. Isso tem levado a orienta~~o vocacio 
nal e profissional a n~o ultrapassar o nivel 
abstrato na discuss~o do trabalho." (42). 

:::;;.4.10. Propor a prioridade na forma~~o profissional ao 

saber técnico representa uma invers~o. Com isso n~o estamos 

querendo dizer que o dominio do saber técnico n~o seja 

importante. N~o só o é, como muito! Porém, o fundamental é o 

desenvolvimento do pensamento critico, do raciocinio lógico, o 

dominio de categorias de análise, das linguagens, a capacidade de 

transferir conhecimentos e habilidades (43).Isso porque também é 

necessário considerar-se a rapidez das mudan~as,como registrado 

acima. Na verdade, a qualifica~~o tem que ser entendida como a 

capacidade técnica aliada à posse do saber teórico e 

compreens~o da trama de rela~bes. 

"Qualifica~~o é uma forma de poder que pode 
determinar outras formas de rela~~o no interi 
or da divis~o social e técnica do trabalho 
( ... ) por conferir competência ao trabalhador, 
aumenta seu poder de negocia~~o." (44). 

42. Luiz FRANCO, op. cit., p. 72. 
43. A. GRAMSCI, Os Intelectuais e a organizaç~o da cultura, 

p.125. "Descobrir por si mesmo uma verdade, sem sugestbes e 
ajudas exteriores, é cria~~o (mesmo que a verdade seja velha) e 
demonstra a posse do método. (grifo nosso) 

44.~cácia KUENZER, Ensino de 2e grau; o trabalho como princi 
pio educativo, p. 32. 
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Finalmente, reiterando a compreens~o da qualificaç~o 

profissional como express~o de uma relaç~o social de trabalho~ 

como entender as estratégias e interesses dessas classes sociais? 

O que e com que motiva~~o vêm esses jovens buscar? Por que procu 

ram espontaneamente a profissionaliza~~o? O que realmente pensam 

sobre a escola e o trabalho? Quais as suas representaçbes a 

respeito? 
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CAPITULO IV 

EXISTeNCIA E CONSCleNCIA 

os sujeitos e suas representa~~es 

4.1. Existência, consciência - representa~~o 

Na produ;~o de bens materiais para sua existência, o homem 

estabelece rela;ôes necessárias, imperativas e independentes de 

sua vontade.O conjunto dessas rela;~es de produç.o constitui a es 

trutura econOmica de uma determinada formaç.o social. Aquela é a 

base de um todo integrado também por uma superestrutura formas 

juridicas, politicas e de consciência social (ou seja, as formas 

ideológicas correspondentes à estrutura econOmica). Esse conjunto 

constitui uma totalidade organica em que a base desempenha um pa 

pel determinante,mas onde as demais instancias gozam de autonomia 

relativa,nos limites das rela;ôes de produ;~o vigentes.As partes 

desse todo se interinfluenciam e operam dialeticamente como um 

bloco histórico(l). A compreens.o dessa totalidade como estrutura 

da mas,ao mesmo tempo,em desenvolvimento e auto-criaç.o, faz com 

que se possa entender cada fenOmeno como um momento do todo.Na in 

tera;~o das partes está se criando o todo (n~o situado acima de 

las) (2). 

Como o modo de produç.o material condiciona o desenvolvimen 

to da vida social,politica e intelectual, diz-se que é o ser soei 

aI que determina a consciência.A existência,portanto,precede a es 

1. Categoria já abordada no capitulo 11, p. 46. 
2."0 real é entendido e representado como um todo que n.o é 

apenas um conjunto de relaç~es,fatos e processos,mas também a sua 
cria~:to,estrutura e génese." K.KOSIK, Dialética do concreto p.42. 
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sência (3).Através de e pelas condi~~es de existência constituem-

se as idéias,os saberes, bem como se cria/recria a realidade soei 

211(4). Assim,nesse processo de cria~~o o homem, como "sujeito his 

tórico real, ( ... ) cria ao mesmo tempo a si próprio, como ser his 

t.órico e social, " (5). O conhecimento humano,portanto,se cons 

trói por um movimento em espiral através de uma opera~~o de cis~o 

do todo. Representa um processo de atingimento do concreto pensa 

do,indo do todo para as partes e das partes para o todo, dos fenO 

menos para a essência e desta para aqueles, da totalidade para as 

contradi;~es e vice-versa. O conhecimento oscila permanentemente 

entre as partes e o todo, que v~o se esclarecendo mutuamente (6). 

Na constru;~o de conhecimento, de saberes, geram-se produtos 

culturais. As representa~Oes do real s~o um desses resultantes 

socialmente constituidas e express~o de época histórica. Desvelam 

fcr~as sociais e temas culturais ativos em uma forma;~o social. 

Qualificam parcialmente o modo como as pessoas vivenciam sua con 

di~~o,ao mesmo tempo em que podem "traduzir" o estado da coletivi 

dade (classe social/fra~.o de classe/grupo) que as gera (7). 

Representar-se algo,contudo,é n.o apenas o produto mas desig 

na também o processo de uma atividade de constru;.o mental do re 

aI pelo psiquismo humano.Portanto,ao se falar de representa~~o es 

tamos nos referindo a dois fenOmenos psicológicos: o conteúdo da 

atividade mental e o processo cognitivo referente a esta ativida 

3. Cfr. K. MARX,Contribui~~o para a critica da Economia poli 
tica; Prefàcio, p. 28-9. 

4. "Ao invés de perguntar- 'que é a realidade?' -deve-se per 
guntar - 'como se cria a realidade social?' K. KOSIK, Opa cit., 
p. 42. 

5. ibid., p. 51. 
6. Cfr. Lucien GOLDMANN, Dialética e Cultura, p. 5. 
7. Cfr.René KA8S,Images de la culture chez les ouvriers fran 

~ais, p.28. 
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de.A ligaç~o entre representaç~o e imagem mental representa~ou se 

ja~torna presente~apresenta mais uma vez no pensamento caracteris 

ticas de um dado objeto~ pessoa~ situa~~o~tal como as percebemos~ 

imaginamos e as organizamos. Sim~ porque~ nosso aparelho psiquico 

n~o apenas reflete a realidade. A representa~~o pressupOe n~o uma 

percep~~o passiva~ mas~ao contrário~a atividade da percep~~o (8). 

Como assinala Ka~s (9)~ a atividade perceptiva depende de fatores 

internos e externos.Depende de lembran~as pessoais~conscientes ou 

n~o,e do nivel de ansiedade do sujeito. E, assim, funç~o dos esti 

mulos externos e da natureza e intensidade das necessidades do in 

dividuo (10). E n~o só: é fun~~o do sistema de valores do grupo a 

que pertencem os sujeitos (11). As pessoas só podem representar o 

mundo em que vivem. Só se pode compreender o que elas sentem e 

pensam sabendo como vivem e o que fazem. Uma representa~~o é 

sempre representaç~o de alguém sobre alguma coisa. 

o termo representa~~o coletiva~ proposto originalmente por 

Durkheim (12), designa a especificidade do pensamento social em 

relaç~o ao individual. Trata-se da organizaç~o de imagens e de 

8. Da mesma forma que podemos falar de atividade do pensamen 
to,de atividade da linguagem e do homem como sujeito histórico ob 
jetivo - exerce sua atividade na teia de rela~ôes sociais constru 
idas pelo próprio homem. Conseqfientemente constituidos e consti 
tuintes. 

9. "La représentation~produit de l'activité du sujet~se cons 
titue sur la base des informations qu'il re~oit et qu'il élabore 
à partir de sa perception du monde, d'autrui et de lui-même. Orga 
nisation cognitive, la représentation est régie par le processus 
perceptif et en même temps qu'elle définit pour le sujet la 
signification des objets perçus." René KA~S~ op. cit., p. 17-8. 

10."Plus le champ des stimulations est structuré,plus les fac 
teurs externes sont déterminants,et inversement." ibid., p. 18. 

11. " ..• a consciência humana é 'reflexo' e ao mesmo tempo 
'projeç~o' - registra e constrói, toma nota e planeja, reflete e 
antecipa - é receptiva e ativa." Cfr. K. KOSIK, op. cit., p. 26. 

12. Segundo MOSCOVICI, La psychanalyse; son image et son pu 
blic~ p.25, Durkheim o faz em Les régles de la méthode sociologi 
que. 
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linguagem~ decompondo e simbolizando atos e situaç~es que sâo ou 

se tornam comuns ~ara as pessoas (13). A representa~âo social é~ 

assim~ um conjunto de conhecimentos e uma das atividades 

psiquicas que tornam~ em certa medida~ as realidades fisica e 

social inteligiveis para os homens; podem~ também~ facilitar-lhes 

a inser~~o em um grupo ou ajudar a criar-lhes uma rela~~o 

cotidiana de trocas ou ainda liberar os poderes de sua 

imagina~âo. As representa~~es sociais correspondem~ portanto, a 

necessidades e práticas da sociedade humana no seu cotidiano. 

Para Moscovici~ têm como fun~~o a participa~~o no processo de 

forma~~o das condutas e de orienta~~o das comunica~~es sociais. 

Por outro lado~ levam-nos a nos voltarmos mais~ também~ para as 

condutas imaginárias e simbólicas no dia-a-dia das coletividades. 

Conforme vemos~ como atividade mental~ a representa~~o é 

"uma modalidade de conhecimento particular, um modo de que dispele 

o sujeito de fabricar um objeto psicológica e culturalmente 

significativo" ( 14) . E~ todavia, apenas uma via de acesso ao 

mundo concreto~ circunscrita em seus fundamentos e conseqaências. 

Embora influenciada, na sua constitui~âo, pela ciência, pela 

técnica, pela filosofia é algo diferente e, às vezes, até mesmo a 

elas oposto. 

Para além das 2 instancias psiquicas: conceitual (de ordem 

puramente intelectual) e perceptiva (predominantemente 

13. " ... la représentation sociale est une modalité de connais 
sance particuliêre ayant pour fonction l'élaboration des comporte 
ments et la communication entre individus." S.MOSCOVICI,La psycha 
nalyse; son image et son public~ p. 26. Qualificá-la como social 
significa entendê-la como produzida coletivamente - p. 74. 

14. "une modalité de connaissance particuliére~ une maniére 
qu'a le sujet de fabriquer un objet psychologiquement et 
culturellement significatif." René KAêS, Opa cit., p. 16. 
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sensorial),as representa~ees constituem uma terceira inst~ncia,de 

propriedades mistas. Permitem a passagem da esfera sensório-moto 

ra à cognitiva(15).A representa~~o exprime uma rela~~o com o obje 

to.Contrariamente ao aspecto perceptivo,que implica a presen~a da 

quele, da mesma forma que o aspecto conceitual implica sua aus@n 

cia.Entretanto,é necessário marcarem-se as diferen~as entre repre 

senta~~o e conceito da coisa.S~o 2 qualidades distintas da praxis 

humana (16). 

" ... a 'e:·:istência real' e as formas fenomênicas 
da realidade - que se reproduzem ( ... ) na mente 
( ... ) como conjunto de representa~ees ou catego 
rias do 'pensamento comum' (que apenas por 'hábi 
to bárbaro' s~o consideradas conceitos) s~o di 
ferentes e muitas vezes absolutamente contradi 
tórias com a lei do fenómeno,com a estrutura da 
coisa e,portanto,com o seu núcleo interno essen 
cial e o seu conceito correspondente." (17) 

A atividade que domina o homem e o senso comum (18) a ela corres 

pondente proporcionam-lhe orienta~~o no mundo;permitem-Ihe famili 

arizar-se com a societas rerum e manejar as coisas. Contudo, essa 

atividade e esse tipo de entendimento n.o lhe permitem sua compre 

ens~o real nem tampouco a da realidade. Mergulhado no mundo da 

pseudoconcreticidade (19), os fenómenos do cotidiano em conjunto 

s~o percebidos pelo homem como dados, independentes e naturais. As 

sim s~o geradas as representa~~es comuns,que nada mais s~o do que 

15. Poderiamos situar essas instancias na unidade de duas 
formas de conhecimento: explicito (racional e teórico) e 
intuitivo, respectivamente; resguardadas, evidentemente, as 
especificidades e características de cada uma delas e dessas 
formas de apropria~~o do mundo pelo homem. 

16. Cfr. K.KOSIK, op. cit., p. 9. 
17. ibid., p. 10. 
18. Diferencia~.o entre senso comum e bom senso já abordada. 

Vide A. GRAMSCI, Concep~~o Dialética da Hist6ria. 
19. K. KOSIK, op. cit., p. 10-12. 



projeçbes na consciência humana dos fenOmenos (20). Nesse mundo 

pseudoconcreto~ o fenOmeno é confundido com a essência da coisa. 

Borra-se a diferen~a entre um e outra e aquele é visto como essa. 

Por outro lado~ justamente o conceito~ concebido numa 

abordagem dialética~ é alcan~ado através de método que decompbe o 

todo para poder reproduzir~ no pensamento~a estrutura da coisa e~ 

assim~compreendê-la efetivamente. Desvelar o óbvio é o que~muitas 

vezes~tem que ser feito.Destruir a pseudoconcreticidade que repre 

senta a e:·:istência "autOnoma" dos produtos do homem com rela~~o a 

ele mesmo.E necessário o dominio de um instrumental de análise pa 

ra~ partindo-se do concreto sensivel~ passando pela abstra~~o~che 

gar-se ao universal concreto~para se entender o essencial do coti 

diano.Como nâo há conhecimento sem decomposi~âo, é pela separa~âo 

fenOmeno-essência que se alcan~a o fundamental~relegando a seu de 

vido lugar o secundário •.. (21). Assim sendo~ captar o fenOmeno na 

sua essência nâo é negá-lo e sim destruir sua pretensa independên 

cia. A representa~âo pode ser~ e muitas vezes o é~ contraditória 

com a estrutura da coisa e seu conceito correspondente. 

Na prática cotidiana~ utilitária~ o individuo cria suas prÓ 

prias representa~bes das coisas~ tecendo uma rede de no~bes que 

capta e fixa o lado fenomênico da realidade. Imerso no mundo da 

pseudoconcreticidade~dominado pela necessidade~é tomado pela preo 

cupa~~o(22). Esta, na verdade~é a praxis no seu aspecto alienado. 

20. O fenOmeno~ ao mesmo tempo em que indica a essência~ a 
esconde~ a encobre. 

21. A verdade~ nunca pronta e acabada~ n~o é dada nem 
tampouco predestinada. Ela se faz. Na realidade alcaniamos 
verdades parciais mas objetivas. Portanto~ sujeitas à mudan~a. 

22. "A 'preocupa~âo' é a transposi~âo subjetiva da realidade 
do homem como sujeito objetivo. ( ... ) E o enredamento do 
individuo no conjunto das rela~bes que se lhe apresentam como 
mundo prático-utilitário." K. KOSIK, op. cit., p. 60-61. 
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Com a substitui~~o do trabalho (23) pela preocupa~~o, os homens 

transformam-se em objetos de manipula~~o e manipuladores.Essa prá 

tica utilitária cotidiana cria o pensamento comum (24):0 mundo co 

mo já pronto,dado e n~o como criado pelo próprio homem. o 

individuo perde a consciência de que esse mundo é cria~~o humana. 

Passa a vê-lo como um conjunto de determinadas representa~bes 

apenas e n~o, antes de tudo, como uma praxis determinada. No 

cotidiano, a realidade se manifesta, deixa-se entrever, atr·avés 

do mundo fenomênico mas é também, exatamente por isso, escondida. 

Como via de acesso à compreens~o do real, a simples análise do 

dia-a-dia n~o é suficiente. E necessário saber que o cotidiano 

vincula-se à época histórica e, portanto, n~o é imutável. E para 

compreender sua verdade, sua estrutura, é necessário romper a 

cotidianidade, destruir o pseudoconcreto. E necessário 

distanciamento critico, visto que a familiaridade pode ser um 

obstáculo ao conhecimento (25). A representa~~o da coisa pode 

resultar apenas da proje~~o, no pensamento do individuo, de 

certas condi~bes históricas petrificadas, constituindo, por isso 

mesmo, aparências, idéias fixadas. A preocupa~~o, ao invadir a 

vida do trabalhador por inteiro, submete-o. Dadas as condi~Ôes de 

seu presente, ele é lan~ado em um futuro fetichizado porque 

perseguido como a "salva~~o". Vive esse futuro e n~o o presente. 

Ao mesmo tempo, as necessidades, as pressbes s~o tamanhas que, 

23. Trabalho na acep~~o de transforma~~o, de atividade 
human i zadora, como j á abordado. 11 A preocupa~~o 

mistificada ( ... ) n~o se apresenta como atividade 
t.ransformadora, mas como manipula~~o de coisas e homens." 
p.66. 

pra:-:is 
humana 
ibid, 

24. Impregnado de folclore, de senso comum mas com núcleos de 
bom senso. Cfr. A. GRAMSCI, Concep~~o Dialética da História. 

25. K. I<OSIK, op. cit., p. 68-78. 
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submerso nesse mesmo presente, n~o consegue lançar os olhos para 

alé?m. Tenta a cada dia resolver situaçôes prementes, 

sobrevivência. Pode-se assim dizer que vive um presente e um 

futuro fetichizados, o que resulta em dizer, na verdade, que n~o 

vive um nem antecipa o outro. Apenas tenta sobreviver, crendo que 

suas representai~es s~o o bastante para a compreens~o da 

,,""ea 1 idade. Tenta da 

"ocupando-se" fisica e mentalmente. As vezes, t-epresen ta um.:\ 

coisa apenas trivial como fundamental. O cotidiano é um eterno 

problema e "transforma-se" em universal. E como o homem sempre 

sente, pensa e age como seu mundo ••• n~o se podem tomar as 

representaçôes das classes populares como a realidade. 
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4.2. As representa~~es dos trabalhadores 

Quais s.o~ afinal~ as representa~~es dos trabalhadores sobre 

o trabalho~ a educa~.o e a qualifica~.o profissional? 

No interior da classe trabalhadora há uma multiplicidade de 

movimentos, inser~~es reais, interesses (26) de acordo com as 

diferenciadas fra~~es de classe. E é nesse tecido de classes 

fundamentais, onde se d.o as rela~~es de for~a~ que vai se 

gestando o modo de ser e de pensar/representar a realidade para o 

trabalhador. 

Podemos acrescentar os novos coletivos de trabalhadores~refe 

renciados n~o sÓ a classes sociais~ mas também a rela~ôes sociais 

de gênero e de ra~a (27). Observa-se a forma~~o de interesses e 

identidades em e entre esses coletivos e como a transforma~~o 

tecnológica vem alterando n~o sÓ a base técnica da produ~~o, mas 

também~ e talvez sobretudo~ as representa~ôes simbólicas que 

reproduzem e organizam as rela~ôes sociais no mundo do trabalho. 

Na revis~o da bibliografia sobre a temática em tela, 

deparamo-nos com algumas abordagens teóricas e análises de 

pesquisas realizadas no pais. 

Os aspectos em pauta est.o muito imbricados e assim s.o 

tratados~ tanto na literatura quanto no relato de pesquisas, e 

evidentemente a temática trabalho-educa~~o n~o poderia ser 

abordada diferentemente. Gostariamos apenas de ressaltar que, no 

que se refere à representa~~o sobre trabalho, se pudéssemos falar 

stricto sensu, diversas vezes observa-se a vincula~.o direta com 

26. Quanto à diversidade de interesses, reportar-se à segmenta 
~~o da for~a de trabalho apontada às p.59-60~ capitulo 11. 

27. Cfr. Nadya CASTRO, Qualifica~.o, qualidades e classifica 
~Ôes~ p.5. 
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carteira assinada (28). 

Quanto à educai~o e qualificai~o profissional, ressaltemos 

nosso balizamento: a qualificai~o é uma relaç~o social, cultural 

mente construida e politicamente praticada. Assim sendo, um 

profissional pode ser considerado qualificado numa determinada 

época/situa~~o e deixar de sê-lo em outras. 

Conforme já assinalado, historicamente as razbes que levam 

os trabalhadores a defenderem o seu direito ao trabalho, bem como 

sua qualifica~~o profissional, est~o relacionadas à luta por 

direitos sociais (29). Ao mesmo tempo eles têm consciência, em 

maior ou menor grau, que o conhecimento transformou-se em uma mer 

cadoria particular, sobretudo na era da informática (30) . 

Considerando a produ~~o de diferen~as intra-classes sociais, 

manifestas nas fra~~es de classe, deram-se conta de que essa 

mercadoria conseguida através de uma qualificai~o mais 

desenvolvida pode lhes garantir n~o só maiores rendimentos como a 

manuteni~o de seu emprego. o acréscimo de conhecimentos e 

habilidades pode assegurar-lhes status. Na briga por seus 

interesses diferenciados, buscam a manuten~~o do estabelecido, 

28. Da mesma forma que,no registro de falas de trabalhadores, 
o termo salàrio,sem complementos, refere-se diretamente a salário 
minimo vigente.O emprego da palavra clandestino, pelos trabalhado 
res da cana em Pernambuco ao se reportarem à condi~~o de trabalha 
dor temporário, de "bóia-fria", é significativo quanto à compt-een 
sâo da nega~~o dos direitos trabalhistas e,mais amplamente,dos di 
reitos de cidad~o.A vinculai~o com a CTPS foi observada também em 
questionários respondidos por alunos componentes da amostra a ser 
discutida adiante. Observamos, da mesma forma, a representai~o de 
que a freqtlência aos cursos oferecidos pela universidade represen 
t.aria um direito, um "passapor·te" para trabalho. 

29. Cfr. Miguel ARROYO, Revendo os vinculos entre trabalho e 
educa~~o; elementos materiais da forma~~o humana, p. 48. 

30. Discuss~o desenvolvida por diversos autores referidos na 
bibliografia: M. APPLE, M. ARROYO, A. SCHAFF, T.T.da SILVA. 
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entendendo suas habilidades e qualifica~~es como ativos mobiliza 

dos/mobilizáveis na arena politico-econOmica. Disputam-se~ assim~ 

11 ct-edenciais que conferem t-econhecimento ... " (31). Sim ~ pot-que o 

trabalhador vivencia e representa sua qualifica~~o~ isto é~ conse 

gue identificar os saberes necessários e utilizados no exerci cio 

profissional e sua import8ncia em termos de seu desempenho.Distin 

gue também as diferen~as entre a qualifica~~o do posto de traba 

lho e a qualifica~~o do trabalhador. Persegue a manuten~~o ou a i 

dentifica~~o com a sua qualifica~~o.Por outro lado~ainda existem! 

vigoram~porque necessárias ao processo produtivo~aquelas parcelas 

de saber fruto da prática~ da experiência adquirida no posto. Por 

esse prisma a qualifica~~o também depende da tradi~~o~do costume~ 

socialmente construidos~ bem como da organiza~~o coletiva. Esta 

funciona~ muitas vezes~ para a prote~~o de "corpora~~es", na 

defesa de posi~~es~ de grupos com vistas à auto-prote~âo e à 

exclusâo de outros grupos~ criando até mesmo barreiras de acesso 

ao saber (32) • 

Considerando essas diferen~as e divergência de interesses in 

tra-classes~na pesquisa levada a cabo por Lais Abramo (33) eviden 

ciou-se~ por exemplo~ a distin~âo marcante entre os trabalhadores 

da manuten~âo e os da produ~âo.No que se refere às representa~~es 

e expectativas face às mudan~as introduzidas na base técnica com 

a automa~âo~ sâo os trabalhadores da manuten~âo que reconhecem as 

pectos positivos na nova situa~âo. 

31. Cfr. Nadya CASTRO~ op. cit.~ p.l0. 
32. Vide pesquisa de N. CASTRO já mencionada. 
33. L.ABRAMO~ A subjetividade do trabalhador frente à automa 
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Por outro lado~ nessa arena politico-econOmica~ acontece de 

a empresa procurar controlar as representaiÔes dos trabalhadores 

e as formas de caracterizai~o da qualificai~o: va I ori zat- ou 

desvalorizar o saber prático e/ou o saber teórico em situa~ôes 

distintas~ dependendo de seus interesses~ dependendo do que mais 

importar para o processo de valoriza~~o do capital. Por isso~ 

muitas vezes~ desestimula a freqt.\ência a cursos ("valorizando" o 

saber prático) ou nega possibilidades de promoi~o pelo motivo 

oposto - as carências da forma~~o escolar ("valorizando" o sabet-

te6t-ico) ... 

Nesse embate e nesse universo de representa~Oes~ que ora se 

afastam ora se aproximam da ciência e da filosofia~ como as 

classes populares s6 podem pensar dentro de sua materialidade~ 

encontram-se manifesta~Oes quase que opostas e diversas nuances. 

Alguns individuas têm a representa~~o de que a escola técnica 

representa a grande mágica - o caminho de saida da penúria; 

portanto~ o importante é fazer logo um curso técnico~ um curso de 

treinamento e de curta dura~~o. Confundem, muitas vezes~ teórico 

com livresco sem compreendê-lo como parte fundamental no processo 

de constru~.o de conhecimento~ a partir da prática cotidiana. Por 

esse motivo, fogem do estudo teórico, o que é muito freqfiente. 

Em pesquisa realizada por Acácia Kuenzer em diversos estados 

do pais com trabalhadores e alunos trabalhadores (34)~ egressos 

de curso técnico tinham uma representa~~o sobre o significado do 

curso muito otimista quanto ao sucesso profissional. Acreditavam 

34. Vide A. KUENZER~ Ensino de 2Q grau;o trabalho como princi 
pio educativo. Regi.o Metropolitana de Curitiba e mais 09 outros 
estados brasileiros, abrangendo 12 escolas. 
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nas possibilidades de ascens~o social e financeira~ ao mesmo 

tempo em que manifestavam a expectativa~ o desejo do exerci cio de 

determinadas funçôes. Contudo~ ao mesmo tempo, diziam que n~o 

iriam desempenhá-las. Expressavam a contradi~~o ao demonstrarem 

pessimismo em suas opiniôes concretas sobre o mercado de 

trabalho. Por outro lado~ nas entrevistas com operários eles 

manifestaram o entendimento da necessidade do acesso à teoria 

para melhor compreender e executar o trabalho. E n~o só~ mas para 

"compreender me I hor o mundo, sua prá ti ca ~ si tL.laç~o de classe e 

condiçÔes de vida" (35).E expressaram também a opini~o de que~ 

apesar de todas as limitaçôes~ para os trabalhadores e seus 

filhos~ a escola é a única alternativa para a apropriaçâo do 

instrumental cientifico básico e dos principios teóricos e 

metodológicos. A compreens~o de que as limitaçôes inerentes a seu 

saber~ a sua condiç~o, só poder~o ser superadas dessa forma (36). 

Na parte da pesquisa relativa aos alunos de 2Q grau 

traba I hadort":!s ~ Kuenzer encontrou 40% do público-alvo alegando 

como raz~o de estarem fazendo o curso o ingresso na universidade; 

35% responderam que o faziam pelo prazer de estudar. A conclus~o 

a que chegou a autora foi que o motor para cursar o 2Q grau era o 

acesso ao nivel universitário. O próprio ingresso no mercado de 

trabalho era encarado como forma de concretizar aquela aspiraç~o, 

ou seja, poder pagar uma instituiç~o, se fosse o caso.E no que se 

refere à educaç~o em sentido mais amplo, a conclus~o foi que é en 

carada predominantemente como consumo: buscam-na para melhor com 

preender o mundo~pela necessidade de dominar um saber sobre o tra 

35. A.KUENZER, op. cit.~ p. 33. 
36. ibid., p. 65. 
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balho. Constatou-se que a dimens~o de investimento é s6 um aspec 

to secundário para aqueles jovens (37),até porque achavam que n~o 

iriam conseguir mesmo uma ocupa~~o de nivel superior. Essa distin 

~âo entre as aspiraç~es demonstrou que o aluno da classe trabalha 

dora tem consciéncia da hierarquia no trabalhador coletivo e da 

importAncia da origem de classe,que se sobrepbe à qualificaç~o es 

colar.Manifestaram como reivindicaç~o uma escola que se articulas 

se com o trabalho - a associaç~o do saber geral e do saber técni 

co, entendida como uma das formas de resistir ao processo de des 

qualifica~~o do trabalhador. 

Já outra parcela de jovens de classe popular manifesta-se di 

ferentemente.Em matéria publicada em 1991,no Jornal do Brasil, co 

menta o autor a oferta de 3.000 vagas da parte de 250 empresas em 

convénio com a ent~o FEEM para menores "carentes",entre 14 e 17 a 

nos. A proposta era oferecer um treinamento que constituiria uma 

"capacitaç~o" para o mercado de trabalho.A e:·:pectativa dos jovens 

era aprender uma profiss~o (38). 

A matéria em quest~o oferece uma amostra de vis~o pragmáti 

ca,assistencialista, paternalista, utilitária de algumas empresas 

frente ao problema do menor. Ao mesmo tempo exemplifica uma repre 

sentaç~o dos jovens com sua vis~o imediatista, premidos pelas cir 

cLlnst<f:tncias. 

Com outros relatos à disposiç~o, surgiram-nos questbes, tais 

como: 

por que o fascinio desses adolescentes pelas profissbes 

37. ibid., p. 99-103. 
38. Bruno CASOTTI, A batalha por um futuro melhor, Jornal do 

Brasil, 1991, p.6. 
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de policial (invers~o de papéis)~de motorista e de mecãnico (a re 

la~ào com as máquinas), nesta ordem? (39). 

- por que os esfor~os dos pais em educar melhor os filhos? 

(40) 

39. Segundo entrevista de Volmer do Nascimento (coordenador 
do Movimento de meninos de rua em 1990) o que os garotos mais 
querem é ter uma profiss~o. 

40. Resposta já parcialmente apontada anteriormente. Segundo 
pesquisas~ 47% dos alunos da rede privada vêm de familias com 
renda inferior a 02 salários minimos - o que é conseguido com a 
sobrecarga de trabalhos informais dos pais além do trabalho 
"regular". 

105 



4.3. PAGP - as representa~~es dos alunos 

A amostra selecionada para discutir melhor as representa~ôe5 

sobre trabalho e educa~~o dos jovens de classes populares é com 

posta dos alunos integrantes das turmas F e G do Projeto de Acele 

ra~~o da escolaridade para a Qualificaç~o Profissional(PAQP)(41). 

S~o 60 adolescentes (35 rapazes e 25 moças) cuja seleç~o e ingres 

so no projeto se deram em julho e agosto de 1987 respectivamen 

te (42). 

Analisamos as respostas a algumas das queste!es da "prova" a 

que foram submetidos,procurando entender as representa~ôes que se 

faziam sobre:l.trabalho e 2.educa~~o.Correlacionamo-las também, a 

titulo de mais informa~ôes,com outras respostas a um questionário 

sobre trabalho,aplicado a alunos mais velhos,integrantes de um ou 

tro projeto voltado para concluintes do 2~ grau (43). 

41. A composiç~o e caracterizaç~o das 02 turmas, reunidas em 
um único grupo, est~o detalhadas nos Anexos I e 11 deste 
trabalho. 

42. A partir de um dado momento de desenvolvimento do 
projeto, passou a ser necessário submeter os candidatos a um 
processo de sele~~o, visto ser a demanda muito maior do que a 
possibilidade de oferta de vagas pela Universidade. Os critérios 
dessa sele~~o, evidentemente,eram sobretudo de cunho social.Os in 
teressados,após processo de inscriç~o, eram submetidos a uma "pro 
va".Procurava-se selecionar aqueles que mais poderiam se benefici 
ar do projeto. Entretanto, também se procurava avaliar se o jovem 
dispunha de condi~ôes intelectuais mlnimas para acompanhar a pro 
posta do curso,visto n~o serem praticados,ao longo da permanência 
do aluno, critérios de aprova~~o ou de reprova~~o. Seu desempenho 
era avaliado e discutido com eles no sentido de provocar uma re 
flex~o sobre o trabalho e a superaç~o de dificuldades/avanços. A 
lém disso,consideravam-se as variáveis gênero e comunidade de pro 
cedência do pretendente à vaga na composi~~o das turmas. 

43. Projeto de qualificaç~o profissional na área técnico-admi 
nist.rat.iva.Voltado para concluintes de 2~ grc.~u com "habilitaçe1es" 
no campo de servi~os,na faixa etária de 20 a 25 anos.Universo con 
siderado: 03 turmas, 70 pessoas,sendo 43 do sexo feminino e 27 do 
5e:·:o masculino. A pergunta post.a foi:"qual a sua vis~o a respeito 
do t.rabalho?" sendo de 103 o total de respostas computadas.Cabe a 
ressalva que os alunos responderam a uma pergunta diret.a,o que po 
de ter gerado respostas contaminadas, no sentido de terem dito o 
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Eram as perguntas: 

1. Trabalho: 

l.l.Que tipo de rela~~o você estabelece entre trabalho-

saúde-individuo? 

l.2.Que importência você atribui ao trabalho na sua fa 

milia? 

2. Educaç:~o: 

2.1.Por que você quer fazer o curso de Qualifica~~o pro 

fissional? 

Totalizaram 175 (44) as respostas consideradas, agrupadas e 

classificadas, para efeitos desta disserta~~o~ segundo similitude 

e incidência. Destacamos as mais significativas quanto à freqOên 

cia com que apareceram e pelo fato de darem a perceber melhor as 

representa~~es relativas à temática em quest~o predominantes en 

t. re os j OVE'ms. 

1. Trabalho 

.a vincula~~o do trabalho com a saúde ficou evidente-

~~:;O'l. das respostas; e:·:emplo: lia saúde é necessária para se poder tra 

balhar e é preciso trabalhar para ter dinheiro para manter a saú 

ele." (via de m~o dupla); 

.a necessidade do trabalho para a sobrevivência, para o 

sustento, dadas as condi~~es de vida; aparece em: 

.M. - 34,01. e F. - 33,01. (45); no conjunto - 34,01.. 

que se esperava deles. Contudo~ feito esse desconto, acreditamos 
que~apesar disso,as respostas podem ser consideradas para efeitos 
de observa~~o e análise de suas representa~~es sobre trabalho.Pos 
sibilitou,dessa forma, o cotejo com o que foi apresentado pelos a 
lunos do PAQP. 

44. Em alguns casos~ foi dada pelo candidato mais de uma 
resposta à pergunta; observou-se que alguns dos adolescentes mais 
novos deram respostas mais "comple:·:as" ... 

45. M. - masculino; F. - feminino. 
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.a busca do trabalho para ajudar a familia~ novamente con 

sideradas as condiçôes de vida: 

.M. - 17~0 % e F. - 6~5%; total - 13,0%. 

.a busca do trabalho, com formaç~o prévia em cunsos, 

para "ser alguém na vida" (ter um futuro melhor; sentir-se capaz; 

respeitado; garantir-se dignidade e profissionalismo no 

tt-aba 1 ho) : 

.M. - 18% e F. - 24% ; total 20,6%. 

exemplos: "(o trabalho) .•. dá a minha familia a qualidade 

ele viver como cidadOes (sic)." - M. 15 anos; 

"ter o direito de ser um trabalhador qualificado 

e:-:ercer a fun ç~o ••• " - M. 16 anos • 

para 

. a compreens~o de que o trabalho ajuda na uni~o da fam! 

lia: M. - 11% e F. - 11%; total 11%. 

2. Educa~~o (interesse pelo curso) 

.a procura para aprender uma profiss.o: M. 57% e F. 50%; 

total 54%. 

exemplos: "a vida está dificil para quem n~o tem uma pro 

fiss~o."; 

"pr'ocurei o curso para no 

ra n~o me preocupar com nada." (!) 

futuro eu ter uma profiss~o pa 

M. 17 anos; 

"procurei o projeto para que possam ter orgulho de mim." 

M. 17 anos; 

"para n~o ser biscateiro" - M. :> 17 anos; 

" •.• (trabalho) é uma coisa que você aprende e fica para o 

t-esto da vida." (!); 

"para ter um servil;o garantido com a profiss~o." (!). 

Em sintese,observamos que vinham buscar o curso para, ao pas 
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sar a possuir uma qualifica~~o profissional, garantir: 

a vida (saúde); 

- os direitos do cidad:to (o "passaporte" - através da profis 

sionaliza~~o para o exerci cio do trabalho). 

Reconheciam a necessidade da prepara~~o profissional ,mas fal 

seavam o real (representa~~o)ao achar que basta um curso de curta 

dura~~o para assegurar-lhes as necessidades; que o importante é o 

aprendizado nas oficinas (imediatismo), relegando a último plano, 

em muitos casos,o trabalho realizado em sala de aula (a dificulda 

de com o trabalho teórico)(46);que, uma vez dominado um saber téc 

nico, tudo fica garantido, resolvido, sem considerar a possivel 

e, às vezes, ràpida obsolescência dos conhecimentos técnicos na 

era da informàtica;as expectativas giram muito em torno de profis 

s~es como mec~nico / pintor de automóveis, torneiro mec~nico,mec~ 

nico tout court. Ao mesmo tempo, podemos observar, em muitas das 

respostas, a consciência de sua origem/condi~~o de classe e decor 

rências;a compreens~o da import~ncia da formaç~o escolar (manifes 

ta mais explicitamente pelos pais por ocasi~o das reuni~es promo 

vidas pelo projeto); o desejo de ser respeitado como cidad~o atra 

vés da dignifica~~o do trabalho. Em resumo,a consciência da neces 

sidade de ter uma profissâo, apesar das ressalvas jà apontadas. 

Na compara~~o com os integrantes do projeto de 2º grau, cons 

tatamos: 

.a mesma preocupaç~o com a sobrevivência, obviamente; 

.0 desejo de ser alguém na vida / o desejo de ver reconhe 

cido seu valor como trabalhador, bem como de trabalhar na área de 

46. Ao menos aparentemente, em certos casos, como veremos adi 
ante •.. 
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forma~~o, embora sem o estar conseguindo (47); 

.a expectativa de poder ajudar a familia I o desejo de ser 

útil à sociedade; 

.0 desejo de aprender uma profiss~o I o acesso ao desen 

volvimento pessoal, cultural e profissional. 

Resguardadas as especificidades (diferencas de faixa etária, 

experiências anteriores de trabalho efetivo, forma~~o escolar 

mais desenvolvida) observamos as semelhan~as; contudo, por parte 

do grupo mais velho, também se constata um certo grau de insatis 

fa;~o, de desilus~o (?),talvez pelo que já enfrentaram pela vida. 

Ao mesmo tempo, esses mesmos manifestaram, em todas as oportunida 

des surgidas, o anseio pelo ingresso em cursos de nivel superi 

or (48). 

Ainda no que se refere às representa~~es sobre educa~~o, foi 

em 1991, pelos professores do PAQP, um follow up com 

os egressos (concluintes) e evadidos do projeto. O objetivo era 

conhecer a representa~~o que os aprendizes se faziam a respeito 

do curso. Foram arrolados 469 alunos, do inicio até julho de 

1991, através da pesquisa de suas fichas. 

Conseguiram realizar entrevistas com 102 sujeitos 47 

concluintes e 55 evadidos, configurando um quadro significativo 

da situa~~o dos que passaram pelo PAQP. Os motivos alegados para 

a evas~o foram predominantemente de ordem financeira - os jovens 

precisavam dispor de mais tempo para trabalhar. Outros foram: 

servi~o militar obrigat6rio, mudan~a de residência, etc ... 

47. Cfr. pesquisa A. KUENZER já mencionada. 
48. Cfr. pesquisa acima e Luis A.de C. FRANCO, A escola do 

trabalho e o trabalho da escola. 
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Quanto às representaçbes sobre a participaçào no projeto~ fo 

ram colhidas respostas referentes à contribuiçào do curso para: 

• a melhoria do desempenho escolar; 

. a inser~~o no mercado de trabalho. 

Expressaram opini~es referentes aos seguintes aspectos: 

-000 a fase de "acelera~~o da escolaridade" teria contribuido 

para obten~~o de emprego (mesmo para aqueles que n~o cursaram a 

fase de profissionaliza~~o); 

exemplos: 

."levava a gente a pensar"; 

. "coisas que nào conseguia pegar na escola, dava no curso pa 

ra estudar ••• "; 

."me ajudou a ler coisas, me interessou por leituroa, me obri 

gou a estudar •.• "; 

."abriu minha cabel!>a noventa por cento para entender o traba 

lho ..• " ; 

."( ... ) abriu mais a mente. N~o tinha que decorar as respos 

tas. Tinha que entendê-las." 

Outras respostas explicitaram uma representa~~o positiva do 

projeto~ atribuindo ao curso o incentivo para a continuaçào dos 

estudos: 

exemplos: . "o proj eto marcou minha vida: qLlando fui para o 

29. grau~ muitas coisas já t.inham sido vistas •.• "; 

."valeu a pena o projet.o, principalment.e a área da acelera 

l!>ào: eu estava sem base nenhuma para entrar no 29. gt-au ... ":: 

. "apesar de nào ter visto nada sobre estamparia, os 

conhecimentos gerais de desenho contribuiram para facilitê!lr a 

aprendizagem sobre este novo campo ( ... ) Pretendo continuar a 
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estudar-: "fazer Belas Artes (pintur-a)". (49); 

."0 prTJj eto me fez r-etot-nar à esco la ... ". 

E··· ::.m sintese, 82% dos entr-evistados consider-ar-am positiva 

contr-ibuii~O do cur-so, n~o só par-a sua vida escolar- como par-a o 

mundo do tr-abalho em especial a fase de forma~~o geral 

(aceler-a~~o da escolar-idade). 

o apr-esentado nesta se~~o do capitulo IV só vem cor-r-obor-ar-

que, caso se desenvolva uma pr-ática pedagógica baseada nos 

pr-essupostos já explicitados, é possivel desenvolver-em-se os 

núcleos de bom senso dos sujeitos. Estaremos, assim, ajudando a 

11 tor-nar- cr-i tica uma atividade já e:·:istente" e caminhando na senda 

da constr-ui~O do conhecimento. Ao tr-abalhar- r-epr-esentaie1es 

distor-cidas baseadas apenas no complexo fenoménico, estar-emos 

contr-ibuindo para que se alcance o mundo do concreto pensado. 

49. O que demonstr-a que o aluno conseguiu tr-ansfer-ir
habilidades. Cfr. E. MILERIAN, Car-acteristicas fundamentais da 
tr-ansferência de capacidades técnicas nos estudantes de escolas 
médias. 
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CONCLUS"-IO 

"O trabalho qualificado permite 
tratar um problema por inteiro, 
sob todos os seus aspectos; en 
contrar uma solu~~o que n~o é 
dada de antem~o. O trabalho qua 
lificado é qualificante,isto é, 
enriquece continuamente os co 
nhecimentos e competências da 
quele que o realiza." (1) 

Após percorrermos os caminhos, chegamos ao ponto de sintese. 

Ao nos aproximarmos do terceiro milênio, com as mudanças que 

foram sendo introduzidas no processo produtivo, é interessante 

salientarmos algumas tendências, apontadas por autores que se 

dedicaram à análise da situaç~o contempor~nea e se arriscaram a 

fazer projeçbes,como A.Schaff.Optamos, aqui e agora, pela direç~o 

mais otimista, utópica (na acepç~o de sonho a ser perseguido). O 

trabalho tradicional desaparecerá, surgirá um novo ethos da ativi 

dade humana. Estar~o criadas as condi~ôes materiais para que o ho 

mem possa operar criativamente, exercer suas capacidades intelec 

tuais e manuais de modo imaginativo.Sim,pois a tecnologia,por ser 

produto de rela~ôes sociais, por si s6 n~o é negativa nem positi 

va.Suas aplica~ôes (2) poder~o servir,e muito, ao homem.Ao se pen 

sar sobre elas é fundamental fazê-lo considerando a realidade em 

1. "(le travail qualifié) c'est un travail qui permet de 
traiter un problême en son entier, sous tous ses aspects, de trou 
ver une solution qui n'est pas donnée d'avance ( ... ) (le travail 
qualifié) est donc en fait un travail qualifiant, c'est-à-dire un 
travail dont l'accomplissement enrichit continuement les connais 
sances et les compétences de celui qui le réalise •.. " M. 
FREYSSENET, Les liens entre la qualification de la main d'oeuvre 
et les nouvelles formes d'organisation du travail, p. 3. 

2. E fundamental que se considere o homem. E sabido, por 
exemplo, que, embora as novas tecnologias diminuam o esforio 
fisico, podem ser fator gerador de tens~o, provocando stress, 
grande desgaste mental, mais nervosismo, até mesmo pela maior 
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em que se aplicam. Tudo dependerá do próprio homem, de sua capaci 

dade de organiza~~o e de fazer valer os interesses da maioria da 

sociedade.Para tal,a democracia é imprescindivel. 

Nesse cenário e com esse pano de fundo, voltemos à quest~o 

das rela~~es entre trabalho e educa~~o, da qualifica~~o profissio 

nal e respectivas representa~~es. 

Fala-se em desenvolvimento do pais, em moderniza~~o.Isso exi 

ge que se "desenvolva" a educaç;:âo para poder acompanhar o progres 

so tecnológico que requer maior escolarizaç;:âo. Continuemos desen 

volvendo a educaç;:âo de uma minoria(podendo-se até ampliar o espec 

tro de pessoas beneficiadas ... ) para que o pais se "modernize". () 

fereç;:amos uma educaç;:âo geral, iluminista e, mais uma vez, uma uI 

t.ra-especial iza~~o técnica. ()fere~amos "oportunidades" aos menores 

"carentes". 

Alguns autores ao proporem a ênfase em educa~~o geral falam 

E?m "convergência de interesses" na sociedade. E:-:aminemos um pouco 

mais as propostas no plano educacional da ótica do capital. 

Em anos recentes e~ sobretudo, nos últimos tempos, tem sido 

publicada uma série de matérias nos principais jornais do pais 

que, no nosso entender, vem esclarecendo bastante bem as idéias, 

representaç;:bes ( 3) ~ interesses, objetivos e estratégias do 

solid~o no posto de trabalho. Analisando-se a quest~o por outro 
~ngulo - os novos coletivos de trabalhadores já mencionados no 
caso das mulheres, por exemplo, os cuidados têm que ser 
redobrados. As pesquisas vêm constatando que a qualificaç;:~o nâo 
é, geralmente, um atributo reconhecido à mâo-de-obra feminina. As 
mulheres continuam sendo consideradas tecnicamente incompetentes, 
executando tarefas manuais semi-qualificadas ou desqualificadas e 
sujeitas a disciplinamento e controle mais rigorosos. Cfr. Magda 
de A. NEVES, Mudan~as tecnológicas e organizacionais e os 
impactos sobre o trabalho e a qualifica~~o profissional, p.32-3. 

3. As idéias, as representaç;:bes, valores, enfim, a concepç;:âo 
de mundo~ a ideologia dominante em uma formaç;:âo social é a da 
classe social dominante do ponto de vista econOmico. 
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c::apital, mais especificamente no que se refere às suas 

necessidades e proposta educativa. Através de descri~~es e 

reprodu~âo de entrevistas com funcionários hierarquicamente bem 

posicionados, por e:-:emplo, gerente ou diretores de 

humanos (RH), vem sendo esclarecido o que o capital precisa para 

prosseguir no seu processo de valoriza~âo. 

Em editorial publicado em mar~o de 1992 (4),é dito c lat-amen 

te que "agora é investir na moderniza~âo tecnológica e no capital 

humano( •.. )Há que proporcionar aos trabalhadores um preparo educa 

c::ional consistente com os desafios dos métodos contempor3neos de 

produ~âo." Na mesma linha, já em 1988, o senador Albano Franco, 

presidente da CNI, já dizia que 

"para relan~ar a economia do pais na trilha 
do crescimento ( ••. ) quaisquer que sejam as 
politicas a serem implantadas(politicas tec 
nológica e industrial) ,seu insumo básico se 
rá o capital humano ( ••• ) a demanda por tra 
balhadores mais qualificados,aptos para fun 
~~es comple:o:as, deverá aumentar." (5) 

Depoimentos de alguns empresários de peso no cenário nacional vêm 

corroborando essa visâo. Volta-se a falar acentuadamente de 

capital humano, de RH, de valoriza~~o do trabalhador. Surgem 

"novas" propostas, algumas tFoavestidas de "progressistas". 

Com a crise do modelo de produ~âo fordista, para garantir o 

crescimento da produtividade e da produ~âo foi preciso demitir, 

investir em tecnologia para reduzir custos e aumentar 

competitividade.Com a introdu~~o da automa~~o, da informatiza~~o, 

tornou-se necessário, por outro lado e com os mesmos objetivos, 

pensar-se em novas técnicas de organiza~~o do trabalho, 

------
4.EDUCAÇRO pela empresa, O Globo, Editorial, 1992, p.6. 
5.Albano FRANCO, Investir no Brasil, O Globo, 1988. 
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já assinalado. Evidentemente a demiss~o atinge os menos 

qualificados e "mell-·lora para quem fica (no emprego)" (6). 

Na corrida atrás da modernidade~ descobre-se o ovo de 

Colombo. Constata-se a extrema precariedade do quadro educacional 

brasileiro.Percebe-se que as empresas est~o cada vez mais 

carentes de funcionários com boa forma~~o~ n~o sÓ profissional 

mas acadêmica. Para "resolver" ou contornar a situa~âo~ 

desenvolve-se a tendência de as empresas montarem escolas para 

formar melhor seu pessoal ( 7) • Dominante~ certamente, a 

preocupac~o com a forma~ào de m~o-de-obra~ relegando a indaga~~o 

e o questionamento a segundo plano. 

Na busca de condiiôes de competitividade~ 

valorizar o trabalhador~ garantindo-lhe "satisfai~o~ bom ambiente 

de trabalho e boa remunerai~o" ( 8) • Muito tem sido gasto 

pesquisando o que deve ser feito do ponto de vista organizacional 

para aumentar a produtividade. Uma das últimas novidades~ 

implantadas na IBM e na AMIL~ é o processo de "energizar a 

empresa". Isso significa: as pessoas receberem mais apoio (pedem 

e recebem ajuda, erram e s~o perdoadas), flexibilizaç~o de 

horários~ autonomia, tratamento personalizado~ aumento da auto-

estima~ enfim, "pensamento positivo" e trabalho em equipe (9). 

Outro aspecto considerado como importante é a gesti:(o 

6.PRoGRAMA fez Embraco sair do vermelho,O Globo,1993, p.49. 
Tendo em vista a produtividade e a qualidade,a politica de RH bus 
ca a melhoria das condi~ôes de trabalho dos empregados."o emprega 
do satisfeito produz melhor." 

7.Eliane BARDANACHVILI, Educai~o é essencial para o ingresso 
na modernidade, Jornal do Brasil~ 1990~ p.21. 

B.Embora se estimule também a rivalidade entre os 
trabalhadores pelo medo da perda do emprego. 

9.Andréa DUNNINGHAM~ Energia~ a chave para crescer no 
emprego e Produtividade, a ponte para o futuro~ O Globo, 1993, p. 
4::::; e p. 48. 
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participativa. Como se constatou que os funcionários que opinam 

sobre o seu trabalho e participam das decisôes produzem mais e 

melhor, a rotina tem sido a promo~~o de reuniôes de avalia~~o 

semanais (.10). 

Em fun~~o de tudo o que vem ocorrendo, observou-se que, na 

década de 80, houve um crescimento no número de alunos 

matriculados na 5ª série (38,31.) comparativamente à década 

anteriot- (31,61.) (11). 

Observou-se também, em pesquisas, que tem havido privilegia 

mento de profissionais cuja forma~~o básica se dá fora do proces 

50 de trabalho (técnicos de nivel médio e de nivel superior), 

dados os requerimentos no perfil do "novo" trabalhador, já aponta 

dos anteriormente (.12). 

Segundo F'aiva, o quadro descrito acima pode ser irOnico 

politicamente. 

"em curto espa~o de tempo vemos bandeiras 
do movimento dos trabalhadores,como a esco 
la única e a qualifica~~o geral ,passarem às 
m~os das empresas em particular e do capi 
tal em geral." (13) 

No seu entender está havendo uma convergência de interesses dos 

setores conservadores e progressistas. Como dito, as tendências 

mais contemporaneas, até mais pelas exigências da produ~~o, têm 

10. Exemplo - Xerox - realiza~~o de consultas aos empregados 
em busca de sugestOes, propondo premia~Oes.Cristina ALVES, 
Empresas adotam a gest~o participativa, O Globo, 1993, p.40. 

11. IBGE, Crian~as e Adolescentes; indicadores sociais, v.2, 
p.43. Na publica~~o levanta-se a hipótese de que, apesar da 
persistência de um quadro de baixa eficiência do sistema escolar, 
possa estar havendo "um retorno ao sistema em busca de uma 
escolaridade maior, exigida pelo mercado de trabalho". Na década 
de 80 registrou-se também um aumento no número de crian~as que 
ingressaram no mercado de trabalho.p.59 . 

.12. Cfr. Lais ABRAMO, op. cit., p. 141. 
13. V. F'AIVA, op. cit., p.51. 
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indicado como necessária a escola básica única e de caráter geral 

para atender à flexibilidade na produ~âo. A autora afirma que 

essas antigas demandas dos trabalhadores transformaram-se em 

bandeiras do capital. No quadro atual a educa~ào continuada~ 

deixa de ser compensat6ria e passa a ser a todos 

necessária~ como atualiza~âo.Afirma também que a polivalência 

(14) "está na ot-dem do dia ( •.. ) bem como a especializa~âo 

flexivel com base na educa~âo geral." (15) Resume~ afirmando que 

D "consenso politico nunca pÓde ser t~o amplo~ na medida em que 

unifica trabalhadores, empresários e outros setores sociais" 

( 16) • 

Outro autor, Werner Markert, baseado na experiência alem~, 

aponta na mesma dire~âo. O que é necessário agora s~o 

qualifica~ôes amplas~ capacidade de associa~âo de dados e 

informa~bes, capacidade de decisâo frente a situa~bes complexas, 

ou seja, competências gerais. " .•• 0 capitalismo moderno abriu as 

possibilidades de reunir a educa~~o intelectual com a forma~~o 

profissional - a base para implantar a politecnia " (17). 

Certamente há pontos de convergência, justamente porque a 

realidade é contraditória. A quest~o da maior escolaridade~ 

necessidade atual do capital~ inclusive, pode funcionar como faca 

de dois gumes. Quanto maior~ mais intensamente pode se expressar 

14. Aten~~o para a distin~~o entre polivalência e politecnia. 
Diz, muito a propósito, PeNa Castro que polivalência 
"simplifica~~o de competências com graus crescentes 
fragmentado." PeNa CASTRO, Forma~~o de recursos 
Drganiza~~o do processo de trabalho~ p. 7. 

15. V. PA I VA, op. ci t., p. 58. 
16. I bid. ~ p. 63. 
17. Werner MARKERT, Revendo o trabalho como 

educativo à luz da experiência alemâ~ p. 107. 
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a resistência do trabalhador, coletivamente. De::,envo I vf.~m-·::;e 

movimentos contra-hegemOnicos e há algumas propostas e interesses 

que convergem para o conjunto da sociedade. Caso contrário, 

passar-se-ia da hegemonia à domina~~o tout court. Contudo, n~o se 

pode deixar nublar a vis~o com cortinas de fuma~a. Aliás, é o que 

se observa em muitas das representa~bes das classes populares, 

impregnadas da ideologia dominante. N~o podemos nos ater às 

aparências, ao mundo fenomênico. E preciso buscar o essencial, as 

m6ltiplas determina~bes. Examinar os problemas, as situa~bes e 

propostas de outra ótica, diferente da do capital. 

Palloi:·: levanta questionamentos importantes às "novas" 

propostas do capital (18). Pergunta-se se a valoriza~~o do 

trabalho n~o será uma adapta~~o do taylorismo e do fordismo às 

novas condi~bes na produ~~o, com o objetiVO de preservar a 

lucratividade do capital. Apenas como um exemplo, os fcdados 

grupos semi-autOnomos gozam de liberdade dentro dos limites 

estabelecidos pelas cotas de produ~~o. Na verdade, o neo-fordismo 

prop~e outras condi~~es de controle da for~a de trabalho.Trata-se 

apenas de uma nova prática capitalista com recomposi~~o das 

tarefas e valoriza~~o do trabalho industrial. E evidentemente, 

por isso mesmo, nunca chega a questionar realmente a divis~o en 

tre trabalho manual e a hierarquia, apesar das aparências. Com o 

objetivo de garantir maior competitividade e maior controle sobre 

os trabalhadores, a educa~~o geral, na ótica do capital,n~o rompe 

com a vis~o fragmentária, utilitarista, porque n~o está inserida 

em um projeto de mudan~a das rela~~es sociais (19). Na verdade, a 

18. C.PALLOIX, O processo de trabalho: do fordismo ao neo
fordismo, p.94. 

19.G.FRIGOTTO, As mudan~as tecnológicas e educa~~o da classe 
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nova base técnico-cientifica demanda mais forma~~o geral,potencia 

liza as capacidades intelectuais,mas,ao se propor a polivalência, 

por demanda do capital, na convivência de diferentes paradigmas -

trabalhadores qualificados, organiza~ôes rigidas de trabalho e 

trabalhadores semi-qualificados, n~o se rompe com o modelo anteri 

ar de forma~~o do cidad~o-trabalhador. Como aponta Lucilia 

Machado,a nova base técnica forma uma elite - o grupo de trabalha 

dores mais qualificados, dentro da mencionada segmenta~~o da for 

~a de trabalho. A proposta da polivalência oferece apenas uma ati 

vidade mais variada. N~o implica mudan~a qualitativa nas tare 

fas.O trabalhador se utiliza apenas dos conhecimentos 

disponiveis. A ciência permanece como algo exterior e estranho. O 

planejamento continua descolado da execu~~o. 

Contudo, premidos pela necessidade e pautando-se sobretudo pe 

la ideologia dominante,os trabalhadores deixam-se embalar por es 

se e por outros cantos de sereia.Apesar dos núcleos de bom senso, 

suas representa~ôes sobre educa~~o e trabalho predominantes o de 

monstram.Dada a vis~o imediatista, costumam n~o sÓ aceitar de bom 

grado como solicitar mesmo os treinamentos,os cursos de profissio 

naliza~~o de curta dura~.o, os programas de aprendizes, nitidamen 

te de cunho assistencialista (20). 

Por outro lado, conforme registramos neste trabalho, os 

jovens trabalhadores que passaram por uma experiência de aprender 

trabalhadora: politecnia, polivalência ou qualifica~~o 

profissional?, p.48-50. lia nova base tecnolÓgica, sob as rela~ôes 
capitalistas, tem significado ( ... ) mais nega~~o da possibilidade 
de vida, ( ... ) muito embora detenha uma virtuosidade imensa de 
melhoria da vida humana." 

20.0s custos devidamente abatidos do imposto de renda das 
empt-esas •.. 
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a aprender~ aprendem a pensar. Podem adquirir a capacidade de 

transferir conhecimentos e habilidades para contextos diversos, 

ao captar alguns aspectos nucleares, essenciais~ em certas áreas 

da ciência. Desse modo~ estar~o mais preparados para enfrentar a 

obsolescência do saber. 

Na ótica do trabalho a qualifica~~o profissional passa pela 

proposta de educa~~o politécnica (21) uma sólida base de 

cientifica (dominio dos principios teóricos e 

metodológicos das opera~Oes e dominio da ciência sobre o 

trabalho) e histórica, a partir da qual os trabalhadores se 

qualificam especificamente (saber técnico). A meta é a prepara~~o 

como cidad~o e trabalhador que possa ser dirigente, participando 

e usufruindo dos beneficios do processo produtivo, da riqueza so 

cial para a qual vêm contribuindo enormemente ao longo do tempo. 

o foco, nessa ótica, deve estar nesse tipo de forma~~o - que 

visa à aquisi~ào de um instrumental analitico para ler o mundo; 

desenvolvendo a reflex~o sobre a prática,o trabalhador pode alcan 

~ar a compreens~o de sua inser~~o na produ~~o e na trama de 

rela~Oes da forma~~o social em que vive. Nesse processo passa a 

valorizar, ao mesmo tempo, o conhecimento construido na escola, 

no trabalho, na vida. 

21. A marca da diferen~a reside no fato de 
apontar no sentido da supera~~o das rela~Oes sociais 
e da aliena~~o. Cfr. G.FRIGOTTO, op.cit., p. 48. 
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Esta disserta~~o é resultado de uma briga. 

Primeiro de uma briga comigo mesma - companheira de 

tantos anos, enfim nos despedimos~ miss~o cumprida. 

Em segundo lugar, resultado também de uma briga 

ampliada. N~o se tratou apenas de mais um estudo teórico, 

pensado, frio e distante. E fruto da vida, da briga com paix~o~ 

com sofrimento. Normalmente a paix~o, a emo~~o devem ficar 

distantes, ou mesmo ausentes, nos trabalhos acadêmicos. Todos 

sabemos, porém, que s~o só aparências ... E a paix~o que nos 

acende, nos move e nos faz buscar caminhos. Mantém-nos vivos. 

Deslanchada a busca, ai sim, distanciamo-nos para procurar 

compreender o real o mais objetivamente possivel. 

E ,enfim, uma boa briga, desde que com paix~o, é que 

nos faz avan~ar ... 
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<15 01 01 

15 02 02 

Masculino 16 01 OI 

17 01 01 

>17 --
Total 05 03 -- -- -- OI 01 -- -- OS 

<1S --
IS --

Feminino 16 --
17 --

>17 --
Total -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Outrll. 13 03 02 04 OI -- -- 02 01 13 

<1S OI OI 02 

15 02 OI 03 

Masculino 16 OI 01 

17 01 01 

>17 02 02 

Total 09 02 01 03 OI -- -- 02 -- 09 

<1S --
15 01 01 02 

Feminino 16 --
17 01 01 

>17 01 01 

Total 04 01 OI 01 -- -- -- -- OI 04 

Total Geral Muculino 3S 06 OS 09 07 OI 03 02 02 3S 

Total Geral Feminino 2S OS OS 06 03 03 -- OI 02 25 

Total Geral 60 11 lO 15 10 04 03 03 04 60 

* -FV, FVI, FVII, FVIII- curso supletivo - SI, 61
, 78 e 88 séries 



eiS 

ts 

16 

17 

>17 

T_I 

ANEXO II 
TURMASF/G 

TOTAIS POR SEXO/IDADE 

Total Geral Masc. - 35 Total Geral Fem. - 2S 

< 15 10 < 15 04 

15 12 15 10 

16 06 16 04 

17 04 17 02 

> 17 03 > 17 05 

Total 

TOTAIS POR IDADE/SÉRIE 

T_I Geral Muc:ulioo - 3S T_I Geral Feminino - 2S 

S' 6' ,. 8' FV FVI FVII FVIII S' 6' 7' 8' FV FVI FVII FVIII S' 6' ,. 
OI 03 02 03 OI -- -- -- -- 03 OI - -- -- -- - OI 06 03 

04 OI OS OI - OI -- -- 03 OI 02 03 OI -- -- -- 07 02 07 

OI -- 02 03 - -- -- -- OI -- 02 - -- -- -- OI 02 -- o. 

- OI - -- - 02 -- OI -- OI -- -- OI -- -- -- -- 02 --
- - -- -- - -- 02 OI OI -- OI -- OI -- OI OI OI -- OI 

06 OS 09 07 OI 03 02 02 OS OS 06 03 03 -- OI 02 \I 10 IS 

Total Geral 

14 

22 

10 

06 

08 

60 

TOlalCeral TOlal 

8' FV FVI FVII FVIII 

03 OI -- -- -- 14 

04 OI OI -- -- 22 

03 -- -- - OI 10 

-- OI 02 -- OI 06 

-- OI -- 03 02 08 

10 04 03 03 04 60 
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