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RESUMO 
O presente artigo é fruto de revisão bibliográfica e se fundamenta em estudos que abordam as temáticas 
relativas ao  trabalho e suas  relações com os sistemas educativos. Na busca de conhecimentos sobre as 
razões da dualidade educacional observada no  contexto da  sociedade brasileira,  centraliza as atenções 
sobre as implicações da divisão social do trabalho para o sistema educacional, mais especificamente para 
a  educação  profissional.  À  luz  do  pensamento  marxiano,  o  presente  estudo  resgata  histórica  e 
teoricamente a categoria trabalho compreendendo‐o como atividade hominizadora, como processo que 
se dá por meio da relação dialógica e metabólica com a natureza. O artigo questiona as  implicações da 
divisão  social  capitalista  para  a  relação  entre  dominantes  e  dominados,  para  o  processo  dialético  do 
exercício do poder nas suas diferentes dimensões. Nesse sentido, enfoca, especialmente, as  implicações 
da divisão social do trabalho para a educação profissional e para a dualidade do sistema educacional. Ao 
longo  da  história  da  educação  brasileira,  observam‐se  ingerências  populistas, militares,  neoliberais  e, 
também, de movimentos sociais de matriz socialista, que se propõem a dar respostas a tal cisão. Porém, 
ela  se  apresenta  como  um  fenômeno  estrutural,  e,  portanto,  persistente  até  a  atualidade,  que  se 
manifesta  na  oferta  educacional  diferenciada  e  diferenciadora  conforme  as  classes  sociais.  Assim,  aos 
trabalhadores é  reservada a aprendizagem de ofícios e educação profissional, e, aos  filhos das elites, a 
educação  propedêutica.  Diferentes  governos,  em  escala  nacional  ou  subnacional,  têm  ressaltado  a 
educação profissional como  importante  fator de desenvolvimento econômico e social. O artigo, porém, 
questiona  as  possibilidades  apontadas  por  tal  perspectiva  considerando  as  implicações  da  dualidade 
educacional para a emancipação social. Considera que a superação dos  fatores que comprometem essa 
emancipação  passa  por  resposta  congruente  com  a  oferta  de  uma  formação  humana  integral  e 
politécnica, técnica e científica, crítica e cidadã. A pesquisa realizada para esse artigo mostrou a atualidade 
do pensamento marxiano para a compreensão do problema abordado, especialmente sobre as relações 
entre o mundo do trabalho e os processos formativos. À sua conclusão, aponta a necessidade do combate 
à  lógica  social  que  preside  a  clivagem  dualista  do  sistema  educacional  brasileiro,  agravada  pelo 
neoliberalismo,  e  reafirma  a  importância  da  combinação  entre  educação  propedêutica  e  educação 
profissional  como  direito  básico  e  estratégia  da  promoção  da  emancipação  dos  indivíduos  e  da 
transformação social.  
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RESUMO 

 

O presente artigo é fruto de revisão bibliográfica e se fundamenta em estudos que abordam as 
temáticas relativas ao trabalho e suas relações com os sistemas educativos. Na busca de 
conhecimentos sobre as razões da dualidade educacional observada no contexto da sociedade 
brasileira, centraliza as atenções sobre as implicações da divisão social do trabalho para o sistema 
educacional, mais especificamente para a educação profissional. À luz do pensamento marxiano, o 
presente estudo resgata histórica e teoricamente a categoria trabalho compreendendo-o como atividade 
hominizadora, como processo que se dá por meio da relação dialógica e metabólica com a natureza. O 
artigo questiona as implicações da divisão social capitalista para a relação entre dominantes e 
dominados, para o processo dialético do exercício do poder nas suas diferentes dimensões. Nesse 
sentido, enfoca, especialmente, as implicações da divisão social do trabalho para a educação 
profissional e para a dualidade do sistema educacional. Ao longo da história da educação brasileira, 
observam-se ingerências populistas, militares, neoliberais e, também, de movimentos sociais de matriz 
socialista, que se propõem a dar respostas a tal cisão. Porém, ela se apresenta como um fenômeno 
estrutural, e, portanto, persistente até a atualidade, que se manifesta na oferta educacional diferenciada 
e diferenciadora conforme as classes sociais. Assim, aos trabalhadores é reservada a aprendizagem de 
ofícios e educação profissional, e, aos filhos das elites, a educação propedêutica. Diferentes governos, 
em escala nacional ou subnacional, têm ressaltado a educação profissional como importante fator de 
desenvolvimento econômico e social. O artigo, porém, questiona as possibilidades apontadas por tal 
perspectiva considerando as implicações da dualidade educacional para a emancipação social. 
Considera que a superação dos fatores que comprometem essa emancipação passa por resposta 
congruente com a oferta de uma formação humana integral e politécnica, técnica e científica, crítica e 
cidadã. A pesquisa realizada para esse artigo mostrou a atualidade do pensamento marxiano para a 
compreensão do problema abordado, especialmente sobre as relações entre o mundo do trabalho e os 
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processos formativos. À sua conclusão, aponta a necessidade do combate à lógica social que preside a 
clivagem dualista do sistema educacional brasileiro, agravada pelo neoliberalismo, e reafirma a 
importância da combinação entre educação propedêutica e educação profissional como direito básico e 
estratégia da promoção da emancipação dos indivíduos e da transformação social.  
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1 INTRODUÇÃO 

O trabalho, visto por Karl Marx como fator de hominização, define as relações sociais e a 
transformação da realidade social, podendo ser entendido como a base de toda as comunidades sociais 
existentes atualmente. Citado por Moraes (2005, p. 28), a ideia é de que “o trabalho constitui o elo 
decisivo da hominização: o homo se tornou sapiens ao se tornar faber”. A partir dessa realidade, os 
seres humanos iniciam sua trajetória de transformações da realidade, por meio de seu trabalho, em 
uma relação dialógica e metabólica com a natureza. Por meio dele os sujeitos suprem suas carências – 
das mais variadas necessidades – apropriando-se do meio orgânico e inorgânico no qual vivem e 
estabelecendo relações sociais nas diversas configurações de sociedade. 

Dada a realidade destas relações sociais provenientes da hominização, as pessoas passam a influenciar 
nas vidas umas das outras por meio da troca de seus objetos produzidos e surgem, aqui, as relações de 
poder dentro das sociedades que vão se organizando. Por meio da imposição destas relações de poder 
aparece, como afirma Schlesener (2015), a dialética dos seres dominantes e dominados; o trabalho – 
outrora fator hominizador – é palco para o exercício do poder e para a opressão por alguns poucos, e 
passa, por meio de sua divisão social, a fragmentar a sociedade em diversas classes sociais. 

A divisão societária posta atualmente advém de antigas relações de divisão do trabalho como afirma 
Dangeville (2011) e os reflexos de tal cisão são, por exemplo, as variadas formas que a educação 
assume atualmente nas sociedades. A educação para trabalhadores e para proprietários dos meios de 
produção assume papéis diferenciados. Isso também é observado na atualidade, não como algo novo, 
já se arrastando, no Brasil, por exemplo, há vários séculos.  

A educação, entendida por vários autores com uma das melhores formas de apropriação do 
conhecimento histórico-cultural das sociedades (BERTOLDO, 2010; MOREIRA, 2010), ao ser 
analisada no contexto brasileiro é passível de receber diversas críticas. Um dos problemas de maior 
destaque que vem se arrastando ao longo da história brasileira é exatamente a dualidade de tal sistema: 
de um lado, a educação para o trabalho – aprendizagem de ofícios e educação profissional, e, de outro, 
a educação para as elites (MACHADO e VELTEN, 2013; PADILHA, 2010; TOMÉ, 2012). 

Entendendo a real necessidade de levantar conhecimentos, buscar as causas de tal dualidade vigente na 
sociedade e apontar os reflexos da divisão do trabalho neste sistema, o presente artigo objetiva discutir 
o dualismo educacional no Brasil e a educação profissional dentro deste contexto, fundamentado no 
pensamento marxiano sobre a divisão do trabalho. O presente estudo, elaborado por meio de uma 
revisão de literatura, está dividido em três seções: a) aspectos introdutórios; b) o trabalho como fator 
hominizador, a divisão do trabalho e seus reflexos na sociedade, especialmente na dualidade 



educacional; c) a dualidade educacional no contexto da realidade brasileira. Por fim, serão 
apresentadas as conclusões do estudo realizado. 

2 HOMINIZAÇÃO PELO TRABALHO, DIVISÃO DO TRABALHO E 

DUALIDADE EDUCACIONAL 

2.1 O trabalho e a hominização  

Divergente do pressuposto de Aristóteles, para o qual o homem se diferencia dos outros animais pelo 
fato de possuir racionalidade, Karl Marx assinala o trabalho como o distintivo dessa diferenciação e 
como mola propulsora do processo de hominização. Para Marx, o homem, e, genericamente a 
humanidade, avança na medida em que produz seus próprios meios de vida (SILVA, RABELO e 
SEGUNDO, 2010). 

Ao lidar diretamente com a natureza orgânica, os homens têm de criar formas para atenderem suas 
necessidades, anseios e ideações. Na mediação entre a natureza e o homem, o trabalho é processo de 
transformação da realidade natural, social e cultural - e do próprio homem. As autoras Silva, Rabelo e 
Segundo (2010) afirmam que essa mediação do trabalho no território em que o homem vive é algo que 
não pode ser desconsiderado enquanto a realidade humana existir, uma vez que é por meio do trabalho 
que a transformação da realidade é posta. As duas constituições envolvidas (homem e natureza) 
evoluem juntas ao longo do tempo. Tertulian (2004) afirma, no mesmo sentido, que o homem e as 
‘coisas mediadas’ por ele possuem uma relação recíproca e isso significa que cada um influencia o 
outro na mesma proporção. 

Entende-se, segundo Silva, Mata e Klein (2010), que as condições biológicas e as condições 
ambientais uniram-se e desafiaram os homens ao longo da história. De um lado, o privilégio da 
constituição física, do cérebro avantajado e das patas dianteiras diferenciadas que serviam como 
‘mãos’. De outro, a falta de certos mecanismos de defesa apresentada pelo corpo dos humanos, 
fazendo com que o primata utilizasse elementos naturais (extracorpóreos) para a criação de armas e 
utensílios de defesa. Marx (1982, p. 203) vê a realização desse feito como um sistema embrionário do 
trabalho, um processo de autoprodução humana ao afirmar que o homem faz “de uma coisa da 
natureza órgão de sua própria atividade, um órgão que acrescenta a seus próprios órgãos corporais, 
aumentando seu próprio corpo natural”. 

Lima, Jimenez e Carmo (2008) afirmam que, por meio do trabalho, os seres humanos irão romper com 
a determinação especificamente orgânica e natural, o homem cria algo completamente novo, 
transforma o meio no qual está inserido e sua própria natureza (biológica). 

Entendendo o trabalho como uma forma de relação com determinado objeto para sua transformação 
em resposta a um carecimento, diversos autores como Tertulian (2004), Silva, Rabelo e Segundo 
(2010) e Moraes et. al. (2010) afirmam, de acordo com o pensamento marxiano, que o homem 
subjetiva sua necessidade a partir de uma ‘prévia-ideação’. Os autores entendem essa ação como uma 
intencionalidade da consciência (posição teleológica) e, a partir dessa ação da ‘ideação’ o homem se 
constitui gênero humano, se hominiza pelo trabalho. 

A partir da objetivação, pela qual o objeto é transformado em produto final, a prévia-ideação que 
embasou essa ação passa a ser influência na realidade social, trazendo consequências positivas ou 
negativas à natureza e ao próprio homem. De acordo com Silva, Rabelo e Segundo (2010), essas 



consequências irão impulsionar o aparecimento de novas necessidades, o que de imediato pode 
representar uma produção mais aprimorada da ação humana. 

Por ser o trabalho uma atividade intencional e teleologicamente orientada, por meio dele o homem se 
desenvolve e, de forma concomitante promove o crescimento e o avanço das sociedades. Silva, Rabelo 
e Segundo (2010), Lessa e Tonet (2008) e Schlesener (2015) afirmam que o homem produzirá coisas 
novas e diferenciadas, mas também se desenvolverá a si próprio. Entende-se pois, que, por meio do 
trabalho (nas suas ações teleológicas, intencionais e objetivas) o homem se transforma em um ser 
social, e faz dessa atividade o fundamento da sociabilidade humana. (MORAES, et al., 2010; SILVA; 
RABELO; SEGUNDO, 2010)  

Decorrente da atividade humana do trabalho, o sujeito se coloca teleologicamente, transforma a 
natureza e faz surgir novas necessidades (novos carecimentos), que impulsionarão o aparecimento de 
ações antes inimagináveis levando assim à evolução e ao desenvolvimento da espécie humana. 
(TERTULIAN, 2004)  

Segundo Lessa e Tonet, 

entre os homens, a transformação da natureza é um processo muito diferente das 
ações das abelhas e formigas. Em primeiro lugar, porque a ação e seu resultado são 
sempre projetados na consciência antes de serem construídos na prática. É essa 
capacidade de idear (isto é, de criar ideias) antes de objetivar (isto é, de construir 
objetiva ou materialmente) que funda, para Marx, a diferença do homem em relação 
à natureza, a evolução humana. (LESSA e TONET, 2008, p. 18) 

Afastado da lógica idealista, pautado pelo materialismo histórico-dialético, Karl Marx estudou o 
homem em seu mundo real, entendendo a necessidade de investigar o sujeito enquanto ser social, 
muito além das determinações genéticas. Por ver a humanidade nessa relação dialética, dinâmica, na 
qual sempre haverá um objeto movido e um movente, Marx entendeu a hominização do homem por 
meio do trabalho. Por meio da relação dialética presente no trabalho, o sujeito se hominiza e acumula 
conhecimentos ao longo da história (SILVA, RABELO e SEGUNDO, 2010). 

Silva, Mata e Klein (2010) lembram que à medida que o homem se deixa levar por sua ação 
teleológica, ele pode antecipar idealmente os resultados esperados para atender sua necessidade, o que 
lhe dará a opção de fazer certas escolhas. Tais escolhas distanciam ainda mais os seres humanos das 
demais espécies animais existentes e da própria natureza orgânica o que trará como consequência 
imediata uma complexificação cada vez maior de sua atividade produtiva. 

 

2.2 Trabalho e desenvolvimento societário 

Ao analisar o trabalho em cooperação é possível entender que ele também é uma relação social, pois 
os seres humanos não agem de forma totalmente isolada. Os trabalhos, mesmo que individuais, se 
associam e formam o trabalho social, por meio do qual os sujeitos relacionam-se por meio da troca de 
seus produtos e criam laços sociais. “Embora determinadas ações sejam de fato individuais, o trabalho 
só pôde constituir-se entre os seres humanos como uma ação social demandada pelo intercâmbio dos 
produtos do trabalho.” (SILVA, MATA e KLEIN, 2010, p. 106) 



Ao longo da história da humanidade, vários foram os fatores que levaram à divisão do trabalho e, 
consequentemente, à divisão da sociedade em classes sociais. Segundo Dangeville (2011), a primeira 
divisão do trabalho, sobre a qual se possui conhecimento, foi a separação entre o campo e a cidade. 
Com o tempo, as pessoas residentes no campo foram obrigatoriamente condenadas a um 
‘embrutecimento’, enquanto a população citadina passou a se ocupar de ofícios individuais. A 
população rural e a população urbana, nos primórdios da divisão social do trabalho, se dividirem em 
formas de trabalho – do campo e da cidade –, o que representou, consequentemente, a divisão dos 
sujeitos dentro de uma mesma organização política. Dangeville afirma ainda que desde esse evento 
alteram-se as formas de apropriação: o citadino apropria-se do ofício e, o camponês, do solo. 

Ao visualizar a vida em sociedade é possível perceber (Silva; Mata; Klein, 2010) que, por meio do 
conhecimento da natureza e da coordenação múltipla do trabalho, alguns indivíduos desenvolvem a 
capacidade de influenciar a vida de outros, reforçando assim a divisão das funções produtivas. 
Schlesener (2015) lembra que a classe que possui o domínio dos meios de produção material será a 
classe que possuirá o pensamento dominante, logo disporá também dos meios de produção intelectual. 
Em razão dessa divisão do trabalho, o modo de pensar e ser da classe dominante se impõe à 
subordinação dos demais, porquanto forma de conservação do seu domínio. 

Silva, Mata e Klein (2010), Schlesener (2015) e Moraes, Silva e Rossler (2010), apoiados no 
pensamento marxiano, argumentam que o trabalho socialmente dividido levará os sujeitos à alienação 
do trabalho  

sob quatro dimensões inter-relacionadas: 1) alienação do homem com a natureza; 2) 
a alienação do homem de si mesmo, da sua atividade vital; 3) alienação do homem 
com relação ao seu ser genérico; 4) a alienação do homem do homem. (MORAES, 
SILVA e ROSSLER, 2010, p. 82) 

Destaca-se, assim, a problemática do ser humano no processo da alienação, ao afastar-se do fruto de 
seu trabalho; ao perder sua essência humana – apesar do caráter ontológico e hominizador do trabalho, 
ao se distanciar do seu ser genérico – apesar de ser o objeto do trabalho a objetivação da vida da 
espécie humana, ao perder o contato do homem com o próprio homem ao se perder de todo contato 
com o seu ser genérico. (MORAES, SILVA e ROSSLER, 2010, p. 82) 

Dangeville (2011) afirma que essa cisão priva os trabalhadores do acesso ao saber, à arte e à cultura, 
favorecendo a classe ‘liberta do trabalho produtivo’, a qual se encarregará de assuntos políticos, 
direção dos processos de trabalho, administração do Estado, ciência, entre outros interesses. De acordo 
com Dangeville (2011) e Lombardi (2010), as atividades intelectuais e as atividades materiais passam 
a ser atribuídas a sujeitos diferentes dentro da sociedade, o que provoca a separação entre o 
conhecimento e o trabalho. 

Este antagonismo entre a riqueza que não trabalha e a pobreza que trabalha para 
viver faz surgir por sua vez uma contradição ao nível da ciência: o saber e o trabalho 
separam-se, opondo-se o primeiro ao trabalho como capital ou como artigo de luxo 
do rico. (DANGEVILLE, 2011, p. 110) 



2.3 Dualidade educacional como decorrência da divisão social do trabalho 

O recuo aos tempos mais remotos é necessário para se entender a dinâmica dos processos educativos e 
atual contexto organizacional. Segundo Padilha (2010), a coletividade de base comunista das 
sociedades primitivas se estrutura a partir do regime de propriedade comum, o que permitia a todos os 
sujeitos serem livres, possuidores de direitos iguais além de produzirem seu próprio sustento de forma 
partilhada. Nesse contexto, a educação é um processo natural por meio do qual as crianças observam 
os adultos, assimilam e reproduzem os atos necessários para sua sobrevivência. (PADILHA, 2010) 

Impulsionados por avanços tecnológicos como a criação da roda, a utilização do transporte marítimo e 
a utilização dos animais na produção dos insumos básicos à sobrevivência, surgem os primeiros 
excedentes de produção material da humanidade. Como consequência dos avanços das técnicas e do 
bem-estar propiciado às comunidades por esses excedentes, os prisioneiros de guerra começam a ser 
cobiçados para trabalhar na agricultura como sujeitos escravizados. A humanidadade começa a se 
fragmentar. Segundo Padilha (2010), a propriedade, outrora comum a todos, estabelece-se como 
privada e com essa separação dos sujeitos dentro de uma mesma comunidade, iniciam-se os conflitos 
de interesse e as relações de dominação. 

Assentado nessa relação, que se estabeleceu de dominantes e dominados, a educação altera seus 
processos. De livre, desinteressada e espontânea passa a ser instrumento destinado a defender os 
interesses de uma classe dominante, isenta de participação direta no trabalho produtivo. A escola, 
antes um bem comum, agora 

se divide entre aquela destinada aos não proprietários e aquela destinada aos 
proprietários. Os primeiros continuam a se educar no próprio processo de trabalho, 
fora da escola. Os segundos terão uma educação diferenciada, desenvolvida nas 
escolas, fora do trabalho, embora igualmente determinada pelo trabalho, já que é 
este que garantia a sua existência permitindo o desfrute do ócio, de tempo livre 
(SAVIANI, 2005, p. 248) 

Durante a Idade Média, a educação formal passa a ser estritamente religiosa subjugada à Igreja 
Católica. O acesso a ela restringia-se à aristocracia que possuía recursos para pagar seus estudos, 
enquanto o restante da população recebia um processo educativo que visava apenas a doutrinação, o 
conformismo e a resignação da população. 

Acentuando-se essa tendência dual dos processos educativos, o Renascimento e as Revoluções 
burguesas vêm ratificar de forma vigorosa a sociedade dividida em classes e, como consequência, a 
fragmentação do ensino para a manutenção e reprodução da estrutura social dominante. (PADILHA, 
2010) 

Assim, como argumentam Dangeville (2011), Lombardi (2010) e Padilha (2010), a partir da divisão 
social do trabalho ocorrerá a separação entre o saber e o trabalho. A partir daí, haverá a educação 
revestida com a função de formar sujeitos para serem futuros trabalhadores ou aquela destinada a 
formar aqueles que terão a função social de conceber e dirigir o trabalho dos outros. Moura (2007) e 
Oliveira e Machado (2012) afirmam que uma vertente educacional mais simplificada, instrumental e 
encurtada será destinada às classes populares e menos beneficiados pela riqueza material, enquanto 
que uma educação de caráter propedêutico será destinada à formação das elites. 

 



3 A DUALIDADE EDUCACIONAL NO CONTEXTO DA REALIDADE 

BRASILEIRA 

O sistema educacional brasileiro ao longo de sua constituição histórica trouxe à atualidade tal 
dualismo educacional, que segrega e reforça cada dia mais e de uma forma até mais refinada uma 
sociedade dividida em classes. 

Entendido como fator agravante, segundo Fischer e Franzoi (2009), o regime escravocrata imposto à 
população negra, no Brasil, reforçou essa disparidade entre o trabalho manual e intelectual. A 
população escravizada, vista por seus senhores apenas como máquinas e equipamentos, não teve 
nenhum tipo de investimento em sua educação formal. Os negros escravizados passavam seus ofícios 
uns aos outros por meio da linguagem oral e da prática, sob o controle e dominação da elite da época. 
Tomé (2012) lembra que a elite e seus filhos recebiam educação diferenciada, pois estando à frente da 
condução da sociedade, precisavam de se instruir para tomar decisões, que fossem relevantes ao seu 
projeto de dominação. 

Sobral (2000) argumenta que a educação na sociedade brasileira é tida como uma estratégia de 
mobilidade social e, que muito além da formação e socialização, ela é vista como meio de garantir o 
acesso a determinado ‘status’ social. As pessoas creem, assim, na possibilidade de ascensão na 
hierarquia social por meio da educação formal. Alberto (2005) vê, assim, a escola como uma instância 
de formação de sujeitos, quando se considera seu potencial de desenvolvimento individual e coletivo e 
de elevação dos padrões de qualidade de vida, mas, também, uma instância de reprodução dos atrasos 
sociais e da pobreza ao reforçar a divisão social do trabalho. 

Criada a partir de política assistencialista do Estado, a educação profissional brasileira surge no século 
XIX objetivando amparar os órfãos e os chamados desvalidos da sorte. Moura (2007) e Oliveira 
(2013) lembram, nesse sentido, que Dom João VI baixou um decreto por meio do qual se criou o 
Colégio das Fábricas e, que nos anos posteriores surgiram outras escolas destinadas à formação em 
determinados ofícios, incluindo-se, aqui, os Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos, responsáveis 
pela formação e encaminhamento dos egressos às oficinas públicas e privadas. 

No século XX, a educação profissional assume também, ao lado do viés assistencialista, a preparação 
de trabalhadores para o exercício profissional. Nilo Peçanha, em 1910, cria a Escola de Aprendizes e 
Artífices – semelhantes às escolas de Artes e Ofícios – destinadas aos pobres visando atender à 
demanda crescente de força de trabalho com certo preparo dos empreendimentos agrícolas e 
industriais do país. (MOURA, 2007) 

No avançar do mesmo século, a educação básica é estruturada de forma a ratificar a oferta da 
formação para públicos distintos. Na década de 1930, havia o curso primário (com uma vertente 
destinado à formação superior) e os cursos rural e profissional (destinados às crianças populares). 
Moura (2007) esclarece que a continuidade dos cursos rurais e profissionais seria o básico agrícola e 
complementar – respectivamente. A formação primária oferecia várias opções ao egresso, sendo o 
ginasial a única fase que o habilitaria a dar prosseguimento aos estudos no nível superior. 

Propondo uma escola mais democrática e que oportunizasse a todos um acesso à cultura geral, no ano 
de 1932, surge o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Porém, nesse documento, nota-se 
novamente a presença da dualidade formativa como pano de fundo: “a proposta organizava a educação 



em duas grandes categorias: atividades de humanidades e ciências (de natureza mais intelectual) e 
cursos de caráter técnico (de natureza mecânica e manual)” (MOURA, 2007, p. 7). 

Na ditadura Vargas, a Educação Profissional reafirma-se como instância preparatória para os pobres 
inserirem-se nos trabalhos demandados pela industrialização do país.  

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é em 
matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse 
dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos 
Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. 
(BRASIL, 1937, Art. 129) 

Ao longo da década de 1940, vários foram os decretos governamentais direcionados à regulação da 
oferta educacional. Alguns deles visaram especificamente a educação profissional devido à 
importância da formação da força de trabalho para o atendimento às necessidades da acumulação 
capitalista. Destaca-se, aqui, o Decreto-lei 4.048/1942 que criou o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) existente até os dias de hoje e integrante do chamado Sistema ‘S’. (MOURA, 
2007). 

Posteriormente, legislações foram criadas com o intuito de formalizar os procedimentos acerca da 
educação no país, mas sem alterar a lógica dual do sistema de ensino brasileiro. 

 

Quadro 1 – Comparação entre as regulamentações educacionais 

Legislações educacionais 

Normativa Temática 

Lei 
4.024/1961 

Envolve todos os níveis e modalidades de ensino. Proporciona a liberdade de 
atuação da iniciativa privada no domínio educacional. Confere plena equivalência 
entre cursos do mesmo nível sem a necessidade de exames e provas de 
conhecimento. A educação formal divide-se em três níveis: de grau primário, médio 
e superior (acessível a todos os concluintes da educação de grau médio, mediante 
aprovação em concurso de habilitação). 

Lei 
5.692/1971 

Constituiu-se em uma tentativa de estruturar a educação de nível médio brasileiro 
como profissionalizante para todos. Mudança de nomenclatura: o primário, o 
ginasial e o colegial passam a ser chamados 1º grau e 2º grau. Extingue o exame 
admissional ao ginásio (Lei 4.024/1961). 

Lei 
9.394/1996 

Confere livre atuação das instituições privadas em todos os âmbitos educacionais. A 
educação brasileira passa a se estruturar em dois níveis: educação básica e educação 
superior. A educação profissional se enquadra em cada um desses dois níveis na 
condição de modalidade. 

Decreto 
2.208/1997 

Retoma a separação formal entre ensino médio propedêutico e educação 
profissional. 



Fonte: Autoral 

 

A primeira LDB (gestada desde os anos de 1948) propôs a equivalência de todos os cursos do mesmo 
nível dispensando-se, assim, os exames de equiparação. A partir disso, “tanto os estudantes 
provenientes do colegial como os do ensino profissional poderiam dar continuidade de estudos no 
ensino superior. Este fato colocava, formalmente, um fim na dualidade de ensino” (MOURA, 2007, p. 
11). Entretanto, a dualidade estrutural do sistema de ensino não foi encerrada, pois os currículos 
continuaram formando segundo lógicas diferentes, ou para a continuidade dos estudos em nível ensino 
superior ou para a imediata inserção no mundo do trabalho. 

A Lei 5.692/1971, promulgada pelo regime ditatorial civil-militar, veio ao encontro de demandas de 
desenvolvimento econômico no contexto de uma nova fase de industrialização, levando o governo a 
tornar todo o 2º grau profissionalizante. Moura (2007) apresenta então o questionamento de se seria 
essa uma política que poria fim à dualidade educacional, uma vez que todos receberiam formação 
propedêutica e profissional. Novamente, ao contrário, a obrigatoriedade da profissionalização não se 
efetivou. A educação pública se viu sem condições materiais para incrementá-la e as instituições 
privadas se limitavam à clássica educação para as elites – propedêutica. 

Com o término da ditadura militar e a promulgação da Constituição Federal de 1988, é elaborada uma 
nova LDB, a de 1996. Durante sua criação, vários foram os debates em torno da educação de nível 
médio e sua associação à formação profissional. A tese defendida por alguns deputados era de que a 
formação profissional deveria ser associada a uma formação geral (dentro dos aspectos humanísticos e 
científico-tecnológicos); os alunos deveriam receber uma formação politécnica. Oliveira e Machado 
(2012, p.18) esclarecem que a politecnia está associada a propostas de: 

formação integral; superação da dualidade escolar; características humanistas e 
científico-tecnológicas da educação básica; escola unitária; domínio de diferentes 
modalidades de conhecimentos e práticas requeridas pelas atividades produtivas; 
compreensão teórica e prática dos fundamentos científicos das múltiplas técnicas 
utilizadas no processo produtivo; requisito da cidadania; combinação entre trabalho, 
ciência e cultura; fundamentos científico-tecnológicos e histórico-sociais[...]. 

A legislação aprovada apresenta a educação profissional em um capítulo distinto no documento, ela é 
entendida como modalidade educacional. Ao mesmo momento em que expressa a necessidade de 
articulá-la com o ensino regular, abre-se o caminho para a formação profissional em instituições 
especializadas ou mesmo no ambiente de trabalho. (MOURA, 2007). 

No ano de 1997, o então presidente da República Fernando Henrique Cardoso baixa o decreto 
2.208/1997 que, de acordo com Moura (2007) e Oliveira e Machado (2012), regulamenta a separação 
entre a educação geral e a educação profissional, repondo   

a tradição educacional dualista brasileira caracterizada pela separação entre 
educação básica, vista como eminentemente propedêutica aos estudos superiores, e a 
educação profissional, concebida fundamentalmente como preparação para inserção 
imediata no mercado de trabalho. (OLIVEIRA E MACHADO, 2012, p. 18) 



Machado e Velten (2013) afirmam, ainda, que o decreto 2.208/97 confirmou a oferta da educação 
profissional em paralelo à educação geral (propedêutica) e orientada por “uma atenção aligeirada, que 
compromete sua estruturação, desenvolvimento e qualidade nas redes de ensino e, consequentemente, 
o cumprimento de direitos sociais.” (MACHADO e VELTEN, 2013, p. 115). 

Nos anos 1990, a formação profissional paralela recebeu os incentivos do Plano Nacional de 
Qualificação Profissional (PLANFOR), que realizava o  

atendimento às demandas por qualificação de uma população jovem e adulta de 
baixa escolaridade [...] por uma rede de qualificação profissional formada por 
cursos de nível básico, fragmentados e de curta duração, dissociados da educação 
básica e de uma política de formação continuada. (BARBOSA e DELUIZ, 2008, 
p. 53, grifo nosso) 

As práticas de qualificação profissional, no contexto desse plano, tornaram-se meras oportunidades de 
certificação, sem qualquer garantia de inserção e manutenção dos seus egressos no mundo do trabalho. 
(BARBOSA e DELUIZ, 2008). 

Em 2008, o então presidente da República Luís Inácio Lula da Silva sanciona a lei 11.741/08 que 
determina a alteração de alguns dispositivos da lei 9.394/96, “redimensiona, institucionaliza e integra 
as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da 
educação profissional e tecnológica” (BRASIL, 2008). 

Nos anos subsequentes à LDB de 1996, vários foram os programas do Governo Federal que se 
destinaram a tratar da educação dos trabalhadores, sem que esses pudessem ou tivessem a intenção de 
alterar a lógica da dualidade estrutural do sistema educacional brasileiro. Originados, principalmente 
do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), citam-se:  

Programa Brasil Alfabetizado – PBA, 2003; Programa Fazendo Escola, 2003; 
Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP, 2005; Programa de 
Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos – PROEJA, 2005; Programa Nacional de Inclusão de Jovens: 
Educação, Qualificação a Ação Comunitária – ProJovem, 2005; Escola de Fábrica, 
2005; ProJovem Campo – Saberes da Terra, 2005; Programa Nacional do Livro 
Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos – PNLA, 2007 (SILVA, MATA e 
KLEIN, 2010, p. 99). 

Cabe destaque à lei 11.892 de 2008, que ao instituir a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, permitiu ampliar, diversificar e interiorizar a oferta da educação profissional 
brasileira. Ela determinou a essa Rede:  

[...] II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 
objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização 
de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação 
profissional e tecnológica; [...] IV - desenvolver atividades de extensão de acordo 
com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em 
articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na 
produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; 
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e 
renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 



socioeconômico local e regional; e VI - ministrar em nível de educação superior: a) 
cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia; (BRASIL, 2008, grifo nosso) 

No ano de 2011, a então presidente da República Dilma Rousseff, lança o Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) que, segundo Cassiolato e Garcia (2014), visava 
à expansão da educação profissional e à democratização do acesso da população a uma educação 
profissional e técnica de qualidade. Desenvolvido para atender prioritariamente aos estudantes de 
ensino médio da rede pública de ensino ou da rede particular (bolsistas integrais), trabalhadores e 
beneficiários de programas federais, o PRONATEC  

é parte de uma estratégia de desenvolvimento, em escala nacional, que busca 
integrar a qualificação profissional de trabalhadores com a elevação da sua 
escolaridade, constituindo-se em um instrumento de fomento ao desenvolvimento 
profissional, de inclusão social e produtiva e de promoção da cidadania. 
(CASSIOLATO e GARCIA, 2014, p. 34) 

Como afirma Figueiredo e Mueller (2015), o PRONATEC, como política vigente, surge como uma 
tentativa de atender às demandas do mundo do trabalho atual ditado pelo modelo de acumulação 
corrente. Como uma resposta adaptativa ao mercado, não contribui efetivamente com o ensino médio e 
as oportunidades de educação integral dos trabalhadores, pois apenas se preocupa com em dar resposta 
imediata à demanda do mundo do trabalho. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo partiu do pressuposto de que o trabalho, como fator hominizador, possibilitou a realização 
de avanços na formação do homem, de comunidades e sociedades. Apoiado em Marx e outros autores 
da atualidade, discutiu a mediação, operada pelo trabalho, na relação entre homem e o meio ambiente 
e entre os homens. Considerou a necessidade dos homens de relacionar-se com a natureza orgânica 
para satisfazer suas necessidades. Há questões sobre as implicações da relação recíproca e das 
questões postas pela natureza orgânica ao homem, que não foram aqui discutidas, mas que merecem 
atenção especial. 

Com a divisão social do trabalho, contradições importantes se interpuseram no processo de 
hominização humana por meio do trabalho. Dominação, segregação e alienação ganharam dimensões 
e aprofundamentos limitando, mas não anulando as possibilidades ontológicas da atividade do 
trabalho. 

A educação tem, dentro desse contexto, também caráter dúplice: pode ser afirmadora das 
potencialidades humanas, mas também ser dissociadora dos sujeitos na sua integralidade. Sistemas 
educacionais duais, tal como o que se constituiu e vem se firmando no Brasil, apesar de mudanças em 
legislações, corroboram esses processos de dominação, segregação e alienação. 

A despeito dessas contradições, o trabalho teleologicamente orientado é dimensão fundamental da 
formação dos trabalhadores. A realidade social existente atesta a atualidade do legado do pensamento 
marxiano para a compreensão dos limites e possibilidades dessa relação entre trabalho e educação. 



Uma educação que priva os sujeitos de uma formação politécnica (MOURA, 2007; OLIVEIRA e 
MACHADO, 2012) impede também a formação de cidadãos e sujeitos capazes de transformar essa 
realidade. 

Subjacente à divisão social do trabalho está o regime da propriedade privada. Esse a atualiza e lhe dá 
contornos cada vez mais refinados, utilizando-se para isso diferenças culturais, tais como as étnicas, de 
gênero e etárias. A divisão social do trabalho opera profundas cisões, inclusive nas relações dos 
homens consigo mesmos, nas relações deles com os frutos de seu trabalho, transforma a sociedade em 
campos de disputa de poder (SCHLESENER, 2015), incentiva cada vez mais as imposições do capital 
(FIGUEIREDO e MUELLER, 2015) e favorece as ações de alienação do sujeito nas suas mais 
variadas formas e dimensões (MORAES, SILVA e ROSSLER, 2010). 

A educação na sociedade brasileira tem sido alvo de disputa de interesses contraditórios. Ao longo de 
sua trajetória, recebeu ingerências populistas, militares e neoliberais. Nesse cenário, as ações 
comprometidas com a perspectiva socialista também a disputam, pois sabem da sua importância como 
prática social no processo de transformação social. O dualismo sempre esteve presente na educação 
brasileira em todas as fases e a busca da sua superação representa compromisso com a qualidade social 
desse processo de transformação. 

A educação profissional, nos quadros da divisão social do trabalho, é enaltecida pelo capital como 
fator de considerável importância para o desenvolvimento econômico e social, Mas, qual o conceito de 
desenvolvimento e de progresso está sendo utilizado? O que se vê é o aprofundamento do abismo 
social que separa ricos e pobres e o aumento expressivo da desigualdade na distribuição da renda, 
renda essa gerada pela força produtiva do trabalho.  

A conquista de uma sociedade de bem-estar geral pressupõe dispensar aos trabalhadores as condições 
para o exercício da cidadania independente, reflexiva e crítica por meio do acesso à educação 
profissional solidamente alicerçada em ciência, cultura e tecnologia.  

O presente artigo pode, enfim, ser concluído considerando que seus objetivos de aprofundar os 
conhecimentos sobre o dualismo educacional no Brasil e a educação profissional nesse contexto foram 
alcançados. Para tanto, reafirma a atualidade dos pensamentos marxianos para a compreensão das 
relações entre o trabalho, a hominização, a divisão social do trabalho e seus reflexos nos processos 
formativos. Ressalta-se que a temática abordada pelo texto é clássica, mas não necessariamente 
ultrapassada. Ao contrário, os problemas que ela traz são atuais e pertinentes, o que justifica ser 
revisitada tendo em vista a necessidade de se estimular estudos sobre ela nas suas manifestações 
concretas. 

 

REFERÊNCIAS 

ALBERTO, M. A. A noção de empregabilidade nas políticas de qualificação e educação 
profissional no Brasil nos anos de 1990. Trabalho, Educação e Saúde, v. 3, n. 2, p. 295-330, 
2005. 
 



BARBOSA, C. S.; DELUIZ, N. Qualificação profissional de jovens e adultos trabalhadores: o 
Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego em discussão. B. Téc. SENAC: a R. 
Edu. Profissional, v. 34, n. 1, p. 51-63, 2008. 
 

BERTOLDO, E. A concepção marxista de educação em Leontiev. Arma da Crítica, n. 2, p. 
189-204, 2010. 
 

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 10 DE 
NOVEMBRO DE 1937, 1937. Disponivel em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm>. Acesso 
em: 22 maio 2016. 
 

BRASIL. LEI Nº 11.741, DE 16 DE JULHO DE 2008, 2008. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm>. Acesso em: 
15 maio 2016. 
 

CASSIOLATO, M. M. M. C.; GARCIA, R. C. PRONATEC: múltiplos arranjos e ações para 
ampliar o acesso à educação profissional. IPEA. Rio de Janeiro. 2014. 
 
DANGEVILLE, R. Marx e Engels: crítica da educação e do ensino. Germinal: Marxismo e 
Educação em Debate, Londrina, v. 3, n. 2, p. 109-134, dez 2011. 
 
FIGUEIREDO, A. C.; MUELLER, R. R. A política de educação profissional e tecnológica: 
uma análise do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 
3º Encontro Internacional de Política Social e 10º Encontro Nacional de Política Social. 
Vitória: [s.n.]. 2015. 
 
FISCHER, M. C. B.; FRANZOI, N. L. Formação humana e educação profissional: diálogos 
possíveis. Educação, Sociedade e Cultura, n. 29, p. 35-51, 2009. 
 
LESSA, S.; TONET, I. Introdução à filosofia de Marx. 1ª. ed. São Paulo: Expressão 
Popular, 2008. 
 
LIMA, M. F. D.; JIMENEZ, S. V.; CARMO, M. D. Funções psicológicas superiores e a 
educação escolar: uma leitura crítica a partir de Vigotski. Verinotio - Revista On-line de 
Educação e Ciências Humanas, v. 8, n. 4, p. 1-22, 2008. 
 
LOMBARDI, J. C. Educação e ensino em Marx e Engels. Germinal: Marxismo e Educação 
em Debate, Londrina, v. 2, n. 2, p. 20-42, 2010. 
 
MACHADO, L. R. S.; VELTEN, M. J. Cooperação e colaboração federativas na educação 
profissional e tecnológica. Educação e Sociedade, Campinas, v. 34, n. 125, p. 1113-1133, 
2013. 
 
MARX, K. O Capital. Livro I: O Processo de Produção do Capital. São Paulo: Definel, v. 1, 
1982. 
 



MORAES, B.; AYRES, N.; TERCEIRO, E.; JIMENEZ, S. A categoria do trabalho em Marx 
e Engels: uma análise introdutória de sua legalidade onto-histórica. Arma da Crítica, v. 2, n. 
2, p. 36-47, março 2010. 
 
MORAES, J. Q. D. O humanismo e o homem sapiens. Crítica Marxista, Campinas, p. 28-51, 
2005. ISSN 21. 
 
MORAES, R. J. S. D.; SILVA, G. L. R. D.; ROSSLER, J. H. A alienação e o sofrimento da 
classe trabalhadora: contribuições da psicologia histórico-cultural. Revista eletrônica Arma 
da Crítica, v. 2, p. 72-97, dezembro 2010. 
 

MOREIRA, L. A. L. A formação humana à luz da teoria de Leontiev. Arma da Crítica, n. 2, 
p. 178-188, 2010. 
 

MOURA, D. H. Educação básica e educação profissional e tecnológica: dualidade histórica e 
perspectivas de integração. Holos, v. 2, p. 4-30, 2007. 
 
OLIVEIRA, J. M. D.; MACHADO, L. R. S. Núcleo politécnico comum: concepções, 
diretrizes e desafios aos cursos técnicos. B. Téc. Senac: a R. Educ. Prof., v. 38, n. 3, p. 17-
29, dezembro 2012. 
 
OLIVEIRA, R. D. Demandas por qualificação profissional: Recife, segunda metade do século 
XIX. Revista Brasileira de Educação, v. 18, n. 54, p. 629-794, Setembro 2013. 
 
PADILHA, L. M. D. L. A criação da escola a partir da divisão social do trabalho. Publicatio 
UEPG: Ciencias Humanas, Ciencias Sociais Aplicadas, Linguistica, Letras e Artes, Ponta 
Grossa, v. 18, n. 1, p. 61-66, 2010. 
 
SAVIANI, D. A escola pública no Brasil: história e historiografia. In: LOMBARDI, J. C.; 
SAVIANI, D.; NASCIMENTO, M. I. M. A escola pública no Brasil: história e 
historiografia. Campinas: Editores Associados: HISTEDBR, 2005. 
 
SCHLESENER, A. H. Marx e a educação: observações acerca da Ideologia Alemã e Teses 
contra Feuerbach. Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 7, n. 2, p. 163-
175, dez 2015. 
 
SILVA, G. L. R. D.; MATA, V. A. D.; KLEIN, L. R. Ontologia do trabalho e trabalho 
alienado: a psicologia histórico-cultural e a formação do aluno trabalhador. Arma da crítica, 
n. 2, p. 98-119, dez 2010. 
 
SILVA, R. R. D.; RABELO, J.; SEGUNDO, M. D. D. M. A concepção onto-marxista do ser 
social: elementos de compreensão. Arma da crítica, v. 2, n. 2, p. 48-61, 2010. 
 
SOBRAL, F. A. D. F. Educação para a competitividade ou para a cidadania social? São Paulo 
em Perspectiva, v. 1, n. 14, p. 3-11, 2000. 
 
TERTULIAN, N. Marx: uma filosofia da subjetividade. Revista Outubro, n. 10, p. 7-16, 
2004. 
 



TOMÉ, A. C. D. A. Trabalho e/ou educação: história da educação profissional no Brasil. 
#Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia, Canoas, v. 1, 2012.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


