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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

Este trabalho, a partir da abordagem qualitativa, teve por objetivo analisar o sentido do 

ensino técnico integrado. Investigamos o papel da educação formal associado ao mundo do 

trabalho, sua gênese e mecanismos que metamorfosearam ao longo do processo de trabalho 

e se converteram em práticas que corromperam o sentido da categoria “trabalho”, 

colocando-a sob à égide do capital, reconceituando sua dimensão criativa em instância 

reprodutiva de interesses mercadológicos. Amparamo-nos, para realização dessa pesquisa, 

na revisão de literatura acerca do desenvolvimento da educação como princípio educativo, 

assim como (na sociedade do capital) mecanismo de cooptação e conformação ideológica 

para a formação de mão-de-obra e asseguramento do processo de reprodução social. No 

entanto, no âmbito da educação integrada, ao associar a formação técnica às práticas de 

ensino, pesquisa e extensão, a educação integrada possibilita ao sujeito histórico conectar 

conhecimentos para além de causas utilitaristas e imediatas. Assim, a educação não 

encontra seu fim no ou para o mercado de trabalho, mas passa a ser instrumento de 

subversão à ordem do capital.  Eis aí um gérmen de emancipação social, suplantando o 

poder parasitário e microbiano do capital. 

 

Palavras – chave: Educação; Trabalho; Ensino Técnico Integrado. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Tratar da questão da educação é um trabalho que não se esgota em si mesmo. Por 

meio da educação os homens constroem suas identidades, percebem-se como sujeitos e 

traçam novos rumos para si e para a coletividade. Daí a importância de conceber a educação 

como dinâmica, mutável. A dimensão crítica que carrega em si empondera os sujeitos 

históricos, uma vez que a reflexão deve ser característica fecunda de sua prática 

inconclusiva. Ou seja, considerando que ninguém está pronto e acabado - como concebe o 

pensamento freiriano - por meio das práticas educativas ficamos cientes de nossa 

necessidade de aprendizagem constante para enfrentamento do mundo deformado com o 

qual nos confrontamos cotidianamente. 

Nossa necessidade de aprendizagem vai além das necessidades de capacitação e/ou 

formação de força de trabalho, que neste caso não requer, necessariamente, um 

conhecimento profundo e alicerçado em práticas reflexivas e críticas, mas ao adestramento 

a práticas demandadas por etapas específicas de um processo de trabalho. Neste cenário, a 

educação é por si só limitadora, heteronômica e fragmentada, tal qual é o trabalho no modo 

de produção capitalista. Em sociedades em que se impera o modo de produção capitalista, a 

educação é instrumento de cooptação, fixando-se em leituras distorcidas da realidade em 

que predomina o mito da igualdade de oportunidades e da educação como redentora. 

Para melhor compreendermos o papel da educação, sobretudo quando nos referimos 

ao ensino técnico integrado, partimos de uma leitura de mundo em que o trabalho é o 

princípio educativo, tal qual defendido por Gramsci. Por outro lado, nos confrontamos com 

as faces da educação dentro do cenário da luta de classes. Ou seja, devemos nos perguntar: 

a quem serve a educação e quem dela se serve? Há formas de subversão à ordem imposta 

no cenário político e econômico atual? 

Enveredar nos rumos da educação ao longo da história nos permite compreender o 

papel que tem sido atribuído às práticas de ensino e aos conteúdos trabalhados na escola ao 

longo do tempo, bem como seus efeitos sobre os estudantes na consolidação de uma 

sociedade marcada pela desigualdade social. Compreender a dualidade da educação 

instrumentaliza os próprios educandos a oferecerem resistência às formas conservadoras 

que colonizam escolas e o sistema hierárquico de ensino. Romper com o cenário que institui 

uma educação de classes é tanto urgente quanto necessário para que todos tenham direitos 

respeitados e atendidos, independente das condições econômicas que caracterizam sujeitos 

e grupos sociais. 



No entanto, a educação que liberta não é aquela que negligencia práticas ou técnicas 

voltadas à formação profissional, mas aquela que agrega os diversos conhecimentos para 

que os sujeitos possam construir novos instrumentos, meios de trabalho, ampliando e 

alternando o processo de trabalho conforme as necessidades humanas se apresentem ao 

longo do curso de seus fazeres. 

Nestes termos, apresentamos um estudos sobre o papel da educação como fruto do 

trabalho, e como o trabalho foi sendo capitaneado pela educação para ser condicionado às 

camadas populacionais desprovidas de poder político e econômico,  restando-lhes apenas a 

execução de tarefas pensadas por aqueles que ocupam postos opostos no âmbito da 

produção. Por outro lado, resgataremos o potencial criativo do trabalho em sua vertente 

intelectual, associado à educação, como meio de superação do divórcio entre trabalho e 

educação, apresentando o viés transformador da educação ao debruçarmos o olhar sobre o 

mundo do trabalho. 

 

2 - A EDUCAÇÃO COMO FRUTO DO CAPITAL 

 

De acordo com Aranha (2006), o “homem é feito de tempo”, ou seja, é fruto da 

história que tece em sociedade com outros homens. Assim, o tempo é a medida de sua 

identidade construída e reconstruída em um determinado espaço e em um dado momento 

pela categoria “trabalho”. Esse ser é, a cada geração, o legado cultural de seus 

antepassados, materializado em ações que o identifica como ser social. 

 

O trabalho dá lugar a uma dupla transformação. Por um lado, o próprio ser 
humano que trabalha é transformado por seu trabalho; ele atua sobre a 
natureza exterior e modifica, ao mesmo tempo, sua natureza, desenvolve 
as potências que nela se encontram latentes (LUKÁCS, 2012, p. 286). 

 

O trabalho que o homem realiza, por sua vez são, antes, intenções postas à prova por 

sua capacidade teleológica, deixando o campo das ideações para se concretizar no objeto e 

ser transformados. Eis aí a gênese da identidade do ser social: a necessidade de transformar 

o meio para nele viver, bem como a necessidade de perpetuar esses conhecimentos 

passando-os às gerações futuras a fim de garantir a manutenção da sobrevivência da 

comunidade.  

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a 



natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, 
impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. 
Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe em movimento 
as forças naturais de seu corpo – braços, pernas, cabeça e mãos –, a fim de 
apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida 
humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao 
mesmo tempo modifica sua própria natureza. […] No fim do processo de 
trabalho aparece um resultado que já existia antes idealmente na 
imaginação do trabalhador. Ele não transforma só o material sobre o qual 
opera; ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em 
mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual 
tem de subordinar sua vontade. E essa subordinação não é um ato fortuito. 
Além do esforço dos órgãos que trabalham, é mister a vontade adequada 
que se manifesta através da atenção durante todo o curso do trabalho 
(MARX, 2016, p. 211-212). 

 

 Segundo Marx (2016), a definição de trabalho consiste em uma atividade 

eminentemente humana orientada para um fim específico, isto é, o alcance da objetivação 

primeira de uma necessidade. Nesse processo somam-se outros elementos: a matéria sobre a 

qual se objetivará a ação e os recursos utilizados pelo homem para concretização de seu 

propósito. A partir desse cômputo a atividade intelectual criadora  passa a imprimir sobre a 

matéria as forças necessárias (mental e física) para a transformação do objeto. No entanto, o 

trabalho enquanto instância criativa não se caracteriza somente pela capacidade de 

manipulação da matéria, mas fundamentalmente na capacidade humana de antever o objeto 

e imprimir suas forças para criá-lo. Ressaltamos aqui a indissociabilidade do pensar e do 

fazer, pois a atividade pensante não se conclui apenas nas etapas do planejar, na elaboração 

e escolha dos instrumentos utilizados ou na seleção da matéria-prima; a atividade 

intelectual se apura no fazer, em cada momento da execução, aprimorando a ideia inicial e 

corrigindo procedimentos durante a execução até a finalização do objeto. Portanto, o pensar 

e o fazer não são etapas estanques, mas uma práxis, uma vez que o processo 

criativo/produtivo retroalimenta o aperfeiçoamento do produto ao mesmo tempo que 

imprime no homem as marcas do potencial criativo em permanente evolução. Assim, todo 

produto final é um protótipo de um produto ideal a ser reiniciado, reelaborado, 

requalificado para quaisquer que sejam as finalidades propostas ou descobertas ao longo do 

processo produtivo para efetivação do concreto pensado. 

 Nesse sentido, compreendemos a defesa que Gramsci faz do trabalho, seja ele feito 

em que condições forem dadas: “Não há atividade humana da qual se possa excluir toda 

intervenção intelectual, não se pode separar o homo faber do homo sapiens” (GRAMSCI, 

2014, p. 53). O fato é que as condições mais degradantes de trabalho podem ensejar o 



movimento necessário para a supressão da condição de opressão. Em outras palavras, a 

docilização dos corpos, a doutrinação da mente, por mais profunda e arraigada que esteja na 

história da educação de classes não se constitui como ferramenta infalível para a 

concretização da servidão. Isso porque 

 

Somos também forçados a considerar que tudo isso cria para a classe 
trabalhadora oportunidades – bem como perigos e dificuldades – 
precisamente porque educação, flexibilidade e mobilidade geográfica, uma 
vez adquiridas, ficam  mais difíceis de ser controladas pelos capitalistas 
(HARVEY, 2015, p. 175). 

 

 A perspectiva que defendemos apresenta a educação como um processo de 

formação, um legado cultural e científico que deve estar ao lado dos sujeitos históricos para 

continuidade de sua identidade social. No entanto, não podemos perder de vista que, sendo 

a educação uma ação humana, ela apresenta em si as características políticas e sociais de 

cada sociedade num determinado tempo e espaço. Nesse sentido, devemos levar em conta 

as forças que se rivalizam de acordo com cenário social de cada época, fundamentalmente o 

processo de institucionalização da educação no panorama da sociedade classista regida pelo 

modo de produção capitalista. 

 Mormente, ao considerarmos a educação como fruto do trabalho acabamos por 

verificar que 

 

Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva 
natural, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um 
produto do trabalho, isso significa que o homem não nasce homem. Ele 
forma-se homem. Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele 
necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria 
existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a 
formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem da educação 
coincide, então, com a origem do homem mesmo (SAVIANI, 2007, p. 
154). 

 

 Nesta perspectiva em especial, a educação não é só o produto histórico do trabalho, 

tão pouco apenas o conjunto dos saberes necessários à sobrevivência   humana, é, antes de 

tudo, o aporte teórico-prático propulsor da própria história do homem sobre a face da terra, 

o legado evolutivo da identidade humana possibilitado pelo trabalho como fundante do ser 

social. 

 Dito isto, cabe-nos ressaltar que mesmo a educação sendo um patrimônio histórico 

de toda humanidade, capital cultural legitimado no curso do desenvolvimento do trabalho, 



ainda assim não é igualmente usufruída por todos. Enquanto matriz do arcabouço cultural e 

científico, a educação em seu viés transformador e emancipador é capitaneada como 

riqueza privada, restrita aos detentores do poder, sendo repassada às camadas populares 

como condição à aspiração de melhores condições de vida por meio da formação para o 

trabalho. 

 Ora, comumente verificamos a proliferação de mitos e slogans que buscam 

escamotear a educação usurpada pelo poder conservador das elites que buscam cambiar o 

sentido da educação como direito para auferir-lhe o ar de privilégio ao qual só devem 

alcançar aqueles que sabem aproveitar as oportunidades e valorizar o que lhes é dado, ou 

seja, fazer por merecer. 

 Eis aí as temáticas que devem ser melhor compreendidas. A estratégia do uso de 

mitos se prolifera pelo senso comum a fim de garantir o controle pela conquista do 

consenso, transpondo às massas a ideia de que todos são capazes desde que se esforcem 

pois tudo é possível, basta dedicação. O problema desta colocação é que ela nega as 

condições políticas, sociais e econômicas, camuflam as injustiças e migram o foco das 

desigualdades para a culpabilização dos sujeitos que não de adéquam à realidade. “Não 

pode haver conscientização das pessoas sem uma denúncia radical das estruturas 

desumanizadoras, unida à proclamação de uma realidade nova que os homens podem criar” 

(FREIRE, 2016, p.146), ou seja, capitanear a educação é uma forma de não promover a 

conscientização, mas de domesticar das massas, de fazê-la seguir padrões determinados ao 

mesmo tempo inculcar-lhe a ideia de que tudo que pode ser feito já está sendo feito por 

meio dos políticos de “boa vontade”.  

 Um dos mitos mais formidáveis implantado no imaginário social é o que trata da 

educação como meio de salvação. Apresentar a educação como salvacionista implica abrir 

as portas das escolas à população, o que por sua vez, denota a responsabilidade política por 

parte de governos elitistas. Responsabilidade com os próprios interesses e aos grupos que 

representam. O direito passa a ser manobrado como forma de intervenção social para a 

acomodação das lutas de classe. O que de fato se verifica é a ardilosa manipulação das 

bandeiras de lutas sociais quando os temas defendidos são atendidos em parte sob uma nova 

roupagem transformando as vozes da multidão em propostas do governo para o público que 

as demandou. 

 Retornando à questão do mito da educação salvacionista, verificamos a proliferação 

da ideia de que basta o acesso a educação para que todos tenham melhores condições de 



vida e que possam estar aptos a ocuparem postos de trabalho. Mas nada é dito sobre a 

impossibilidade de absorção de todos no mercado de trabalho haja vista ser característica do 

sistema capitalista a existência do exército de reserva. Além disso, nada é falado sobre as 

condições de acesso e de permanência dos estudantes nas mais diversas escolas e 

instituições de ensino, quiçá sobre os recursos insuficientes destinados á rede pública de 

ensino; da mesma forma muito é subtraído sobre o processo de formação de professores e 

suas condições de trabalho. 

 No entanto, há uma gama de slogans3 pulverizados nas e pelas mídias e nas redes 

sociais que tratam da igualdade de oportunidades. Casos emblemáticos são apresentados à 

população como exemplos de superação, comprovando que basta a dedicação e o esforço 

para a conquista dos sonhos. Quem não se lembra do caso do ex morador de rua que 

recolheu livros no lixo e acabou se tornando médico? Do lavrador que superou as 

adversidades e a falta de recursos financeiros e se tornou médico? Do ex borracheiro que se 

dedicou e virou juiz? Claro que casos como estes devem ser reconhecidos e valorizados, 

mas apresentá-los como regra é muito diferente. Mas o que é dito dos milhões de 

desempregados? Dos que se formam e aguardam pelo primeiro emprego? Dos diplomados 

que não alcançam trabalho ou melhores condições para exercerem suas competências 

profissionais? 

 Assim, verificamos que se voltam para o campo da educação com propósitos muito 

diferentes: 

 

Enquanto a ação cultural para a liberdade se caracteriza pelo diálogo e seu 
alvo principal é conscientizar as massas, a ação cultural para a dominação 
se opõe ao diálogo e serve para domesticar as massas. Uma problematiza, 
a outra lança slogans. Estando a ação cultural para a liberdade engajada no 
desvelamento científico da liberdade, ou seja, na exploração dos mitos e 
das ideologias, ela deve separar a ideologia da ciência. [...] A ação cultural 
em favor da liberdade se contrapõe à elite dominante no poder, ao passo 
que a revolução cultural se desenvolve em concordância com o regime 
revolucionário – embora isso não signifique que ela esteja subordinada ao 
poder revolucionário. Toda revolução cultural tem a liberdade como meta; 
a ação cultural ao contrário, se conduzida por um regime opressor, pode 
ser uma estratégia de dominação – nesse caso, jamais poderá tornar-se 
revolução cultural (FREIRE, 2016, p.147). 

 

                                                                 
3  Um estudo mais detalhado consta no livro “O que revelam os slogans na política educacional”, 

organizado por Olinda Evangelista. 



 Sendo o trabalho a categoria fundante do ser social, e a educação a dimensão 

consolidadora da passagem do capital cultural4 e científico em cada uma das épocas em que 

foi construído e fecundo, observamos que o trabalho e a educação são instâncias 

indissociáveis da natureza humana em sua história. A separação arbitrária dessas dimensões 

criativas atendeu e ainda atende a interesses antagônicos, valendo-se da força, da coerção e 

da conquista do consenso por meio da disseminação de ideologias alienantes para ratificar a 

ordem que a elite impõe às massas e a posição que cada um deve ocupar na pirâmide social, 

fazendo crer que a ordem é natural, cabendo a cada um investir seus esforças para alcançar 

o mérito do lugar ao sol na hierarquia da formação social. Porém, a educação, enquanto 

ação social subversiva para a conquista da liberdade, age de forma a desvelar a 

pseudoconcreticidade, revelando falácias e colocando a ciência a serviço do povo, daí a 

necessidade da luta de uma educação para todos, não para enquadrar as massas mas para 

dar-lhes o conhecimento necessário sobre o potencial transformador que cada um gesta 

dentro de si.  

  

3 – A INVERSÃO DE PAPÉIS: O TRABALHO COMO FRUTO DA 

EDUCAÇÃO 

 

O modo de produção capitalista impõe uma organização social pautada na 

exploração da força de trabalho. Dessa forma, a maior extração de mais valia está na oferta 

qualificada de mão de obra, ou seja, quanto mais o trabalhador for capacitado e/ou 

qualificado maiores as chances de se fazer render o tempo para a produção de bens e 

serviços que se quer colocar à disposição do mercado para revertê-los em lucro. 

Nesse sistema, a docilização dos corpos responde à necessidade do controle das 

massas servis, quer seja para maior exploração da mão de obra, quer seja para maior oferta 

de força de trabalho para pressionar a queda da contrapartida salarial. Verificamos que é 

interessante a esse sistema a manutenção de contingentes formados e aptos a estocarem as 

filas de emprego. No entanto, para compreendermos melhor esse movimento de refluxo da 

força de trabalho primeiro devemos nos atentar como se deu, em aspectos gerais, as 

mudanças na função e nas características do trabalho. 

                                                                 
4  Os estudos de Bourdieu contribuem para compreensão do papel das instituições escolares, sobretudo, 

para o processo de reprodução da ordem social. Para s aber mais, ver “ A reprodução: elementos para uma teoria 

do sistema de ensino” e “Escritos de educação”. 



De acordo com Enguita (1989), o capitalismo exerceu forte impacto na organização 

do trabalho comunal, alterando as relações sociais para relações comerciais. Homens e 

mulheres de antigos regimes se organizavam conforme as necessidades dos grupos sociais a 

que  pertenciam, viviam da ação que exerciam sobre a natureza para atenderem suas 

necessidades vitais. O ser social até então se organizava conforme o ritmo de trabalho que 

empregava em suas ações, uma vez que detinha os saberes necessários sobre o processo de 

produção. As atividades, por mais que fossem divididas em tarefas para o grupo ou entre os 

membros familiares, não era alijada da compreensão necessária sobre todas as etapas para 

obtenção ou fabricação do bem em questão. O pensar e o fazer estavam atrelados aos 

sujeitos, corporificados ao trabalhador e materializados em suas práticas cotidianas. 

 

Na economia de subsistência produz-se para satisfazer uma gama limitada 
e pouco cambiante de necessidades. O trabalho é indissociável de seus fins 
e, como consequência, da vida mesma em seu conjunto. Persegue uma 
finalidade imediata e não pode ser considerado como um fim em si 
mesmo. Dentro do marco e uma divisão do trabalho tão simples que se 
esgota, ou quase, na repartição de tarefas entre homens e mulheres, o 
trabalhador decide o que produzir, como produzi-lo, quando e a que ritmo.  
Até mesmo esta formulação acaba sendo excessiva para o que se pretende 
expressar:   simplesmente, os indivíduos e os grupos satisfazem suas 
necessidades com um grau de esforço variável, dependendo tão somente 
da maior ou menor generosidade da natureza, da tecnologia a seu alcance 
e da composição demográfica do grupo, cujos indivíduos, de acordo com 
sua idade, protagonizam combinações diversas de trabalho e consumo. Em 
todo o caso, o tempo e o ritmo de trabalho raramente são sacrificados à 
satisfação de necessidades não elementares, seja porque não existem, seja 
porque se renunciou a satisfazê-las a esse preço ENGUITA, 1989, p.7). 

 

 Com o advento do capitalismo, ainda em sua fase mais primitiva, profundas 

mudanças começaram a despontar e reorganizar o cenário social. O esfacelamento do 

sistema feudal contribuiu para ruptura com os antigos laços de compromisso servil. Abrindo 

espaço, os direito civis reguardaram o direito de ir e vir garantido a movimentação de mão 

livre assalariada às fábricas que surgiam. Se por um lado, as cidades passaram a ser 

ocupadas por trabalhadores, antes camponeses, por outro não se revelou adequada para a 

demanda de trabalhadores que se tornaram seus moradores. 

 O cenário urbano eclodia, desorganizado, insalubre e incapaz de abrigar a população 

que se amontoava. Na sociedade emergente, “industrial e urbana, os espaços da produção e 

do consumo diferenciam-se sistematicamente pela primeira vez” (ENGUITA, 1989, p.8), 

imprimindo a separação temporal e física ao mesmo tempo. O homem já não detém o poder 

da produção: domínio da matéria e dos meios de produção, servindo apenas como força de 



trabalho explorada para a produção de mercadorias. O conhecimento ancestral já não 

representa autonomia na produção e aos poucos vai-se diferenciando e especializando 

funções de modo que trabalhador não reconheça como fruto de seu trabalho o objeto 

produzido. 

 Os detentores do conhecimento da produção passam a ser os controladores da 

propriedade privada e donos dos meios de produção, cabendo-lhes pensar sobre o 

gerenciamento do que desejam produzir para o comércio. Não se trata mais de criar o objeto 

da necessidade, mas criar a necessidade para circular o objeto produzido, agora, em grande 

escala. 

 Com o adensamento da produção e o surgimento de novos mercados consumidores, 

ampliam-se as formas de extração da mais valia. Em primeiro momento, há que se superar 

práticas culturais arraigadas no antigo regime, encontrando nas crianças os mais vulneráveis 

a serem domesticados ao trabalho. A exploração do trabalho de grupos socais mais frágeis 

ao sistema - crianças, mulheres e idosos -;  apesar de atender aos interesses da produção 

precisava ser refinado, formando mão de obra mais qualificada, sintonizada com as 

mudanças tecnológicas que surgiam. Nesse ponto as crianças se tornaram alvos fáceis, visto 

que não oferecem maiores resistências à educação para socialização e formação para o 

trabalho. 

 

Os pensadores da burguesia em ascensão recitaram durante um longo 
tempo a ladainha da educação para o povo. Por um lado, necessitavam 
recorrer a ela para preparar ou garantir o seu poder, para reduzir o da 
igreja e, em geral, para conseguir a aceitação da nova ordem. Por outro, 
entretanto, temiam as consequências de ilustrar demasiadamente aqueles 
que, ao fim e ao cabo, iam continuar ocupando os níveis mais baixos da 
sociedade, pois isto poderia alimentar neles ambições indesejáveis 
(ENGUITA, 1989, p.110). 

  

 A preocupação com qual o tipo de educação ofertar ao povo marca a dualidade 

estrutural da educação em todo processo histórico da humanidade. No entanto, no 

capitalismo o pensamento das elites se acentua na deliberação sobre a educação de massas 

para a continuidade do sistema que relega a poucos o domínio das ciências e das práticas de 

planejamento e organização e a muitos a operacionalização das funções de chão da fábrica, 

ou seja, fortalece-se a política educacional destinada aos comandam e aos que serão 

comandados. “No âmbito escolar, o que existia até então era a educação propedêutica para 

as elites, voltada para a formação de futuros dirigentes” (MOURA, 2010, p.61). 



 A educação voltada para as massas passa a demandar uma formação específica aos 

interesses do sistema capitalista no cenário europeu, assim, de acordo com Moura (1989, 

p.61-62) “a educação profissional no Brasil tem, portanto, a sua origem dentro de uma 

perspectiva assistencialista, com o objetivo de amparar os órfãos e desvalidos” valendo-se 

do mesmo caráter moralista e higienista que aflorou no cenário europeu com as casa de 

trabalho. Essa perspectiva em nada tinha a ver com cuidados dedicados à educação das 

crianças, mas utilização de sua força de trabalho em prol de uma leitura social que 

margeava a ideia de combate à vagabundagem e forjar o espírito da ética do trabalho em 

seus corpos e mentes maleáveis. 

 

Essa lógica assistencialista com que surge a educação profissional é 
coerente com uma sociedade escravocrata originada de forma dependente 
da coroa portuguesa, que passou pelo domínio holandês e recebeu a 
influência de povos franceses, italianos, poloneses, africanos e indígenas, 
resultando em uma ampla diversidade cultural e de condições de vida ao 
longo da história – uma marca concreta nas condições sociais dos 
adolescentes de cada um desses segmentos (MOURA, 2016, p.62). 

 

 A lógica da oferta da educação em terras brasileiras não fugiu ao panorama do 

cenário internacional, no entanto, guardou estreita característica ao período colonialista: 

 

A educação escolar brasileira é herdeira direta do sistema discriminatório 
da sociedade escravagista sob dominação imperial. [...] A educação 
escolar se organizava em função de dois pólos opostos que definiam dois 
mundos escolares: de um lado, o ensino superior destinado à formação das 
elites, em função do qual existia o ensino secundário e, em função deste, 
um tipo especial de ensino primário; de outro lado, o ensino profissional 
ministrado nas escolas agrícolas e nas escolas de aprendizes-artífices, 
destinado à formação da força de trabalho a partir de crianças órfãs, 
abandonadas ou simplesmente miseráveis. A maior parte da população 
permanecia, entretanto, sem acesso a escolas de qualquer tipo. Isto porque 
não tiveram sucesso as propostas dos abolicionistas ilustrados, que 
pretendiam garantir a disciplina da força de trabalho formalmente 
libertada da escravidão, em 1888, por uma ampla e sistemática 
escolarização, aplicando uma espécie de pedagogia preventiva das lutas 
sociais que se davam na Europa. Em seu lugar, as classes dirigentes 
preferiram o recurso, até então satisfatório, da religião e da Igreja como 
conteúdo e meio para suscitar o consentimento dos trabalhadores à sua 
situação. Caso falhasse, a polícia e o exército garantiriam a ordem, como 
haviam feito com eficácia por tanto tempo (CUNHA, 2009, p.31-32).  

 

 Neste contexto podemos inferir que as lutas pelo acesso à educação não se restringiu 

a pura ampliação de vagas em escolas públicas para sua posterior ocupação, ou ao acesso à 



formação profissional, se assim fosse incorreríamos no risco de repetir as desventuras do 

passado para afundarmos na mesma lógica alienante que nos ronda: a formação para o 

trabalho ao invés de uma educação que, dentre outras perspectivas, nos subsidie a discutir 

as relações antagônicas da sociedade de classes - que disputam a consciência sobre a 

realidade da lógica do mundo do trabalho. Portanto, lutar por acesso à educação e condições 

dignas de permanência nas instituições públicas de ensino significa reconhecimento de que 

a educação é um direito de todos e não um privilégio resguardado à elite. Como tal, o 

primado da educação torna-se estandarte da cidadania uma vez que o emponderamento, a 

reflexão e a crítica fundamentada balizam o posicionamento autônomo do ser social. 

 

A longa e dura luta dos grupos sociais mais populares pelo acesso às 
instituições escolares sempre ocorreu junto com a luta por uma sociedade 
mais igualitária, livre e democrática. Se deixarmos de lado essas 
reivindicações sociais, podem ser geradas novamente as condições que 
favorecem a construção de sociedades mais justas, autoritárias e 
opressoras e o aumento dos grupos sociais excluídos (SANTOMÉ, 2003, 
p.223). 

 

  A discussão sobre qual o papel da educação deve pautar-se não sobre qual classe se 

deve atender, mas em qual mundo queremos viver. Nesse sentido, não podemos deixar de 

lado ou banalizar uma educação que se volte para a formação técnica, mas associar a essa 

formação os saberes universais do arcabouço científico para ampliar a visão de mundo e o 

papel dos sujeitos no mundo. 

 A educação voltada unicamente para classes populares que priorize a formação para 

o trabalho atropela a essência humana e reverte o potencial criativo a mera repetição de 

adestramento de técnicas que não contemplam a compreensão de todo o processo produtivo. 

Fixa-se na fragmentação, na especialização e na limitação. 

 A ideia de que o mercado requer um profissional polivalente mascara a 

intencionalidade da exploração nos moldes do toyotismo, uma vez que a responsabilidade 

de tudo passa a ser assumida por todos que compõe a célula produtiva. Assim, a ausência de 

trabalhador pode ser suplantada pelo esforço coletivo do grupo. Isso, ardilosamente, 

rearticula a força de trabalho uma vez que os trabalhadores precisam se reorganizar para 

cumprir a tarefa. No entanto, desarticula o poder de organização social para reivindicação 

de direitos, uma vez que é introjetada a ideia de que todos são substituíveis. 

 

A relação entre educação básica e mundo da produção, na perspectiva aqui 
sustentada, não é imediata, mas mediata. A luta é assegurar o direito à 



infância e adolescência não-vinculadas ao ideário interesseiro do mercado 
de trabalho. Aqui, novamente, cabe uma crítica – sem tréguas – ao projeto 
pedagógico dominante, que veicula a educação básica ao mercado e à 
pedagogia do capital, pedagogia das competências e da empregabilidade. 
Trata-se da pedagogia que visa à formação do cidadão mínimo, fácil de 
manipular e de explorar (FRIGOTTO, 2005, p.20). 

 

 Portanto, uma educação que se destina à formação de trabalhadores para ocuparem 

postos de trabalho nada mais é que uma educação para a servidão, para manter a ordem e 

conservar a engrenagem do sistema das desigualdades em funcionamento. 

 Salientar que o trabalho é fruto da educação é o mesmo que inverter a própria 

história da humanidade, é desconsiderar o trabalho como princípio educativo e, assim, 

condicionar a escola ao papel de reprodutora de uma ordem social injusta, desigual e 

caótica. Em outras palavras, restringir o trabalho a conteúdo de ensino escolar ou nomeá-lo 

como educação profissional é descaracterizá-lo em sua concepção histórica, além de criar 

condições para que se mantenha a separação entre prática e teórica (como se fossem 

instâncias naturais da vida) e, consequentemente, criar a oportunidade de escolhas sob a 

área da normalidade da aptidão e da vocação, evocando o ethos da organização social entre 

os que pensam e os que executam. Retorna-se, pois, à retórica da divisão social pelo 

trabalho, dividindo o mundo entre aqueles que exploram a força de trabalho e a “classe-que-

vive-do-trabalho”, como nomeia Ricardo Antunes (2015). 

 No entanto, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96), destaca em seu art. 22 que 

“a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegura-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meio para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores”. Em outras palavras, a educação básica deve ser capaz de 

propiciar ao educando uma formação integral, unindo conhecimentos das mais diversas 

áreas para que o sujeito aprendente seja capaz de fazer escolhas de forma consciente, 

assumindo a direção de sua formação e não sendo paciente à formas, conteúdos e posturas 

que não dialoguem com o mundo em ebulição. 

  

4 – TRABALHO E EDUCAÇÃO: A RECONCILIAÇÃO 

 

Mudar o panorama atual que mantém a dualidade estrutural da educação e a 

subsunção da esfera criativa da categoria trabalho ao ditames do mercado é tão necessário 

quanto possível. Vimos, anteriormente, que o caráter ontológico do trabalho demarca 



mudanças de paradigmas, restabelecendo ao sujeito histórico seu papel ativo na elaboração 

do seu modo de viver. A perpetuação desses conhecimentos – construídos a partir da 

experimentação das ideias primeiras e reelaboradas no fazer consciente do objeto que 

deseja transformar – se dá pela socialização das informações postas em prática no fazer da 

vida cotidiana, ou seja, educação e trabalho interagem simbioticamente tanto em relação ao 

criador e criatura quanto entre os sujeitos que compartilham as descobertas. 

Se a História nos mostra como foi e como é, também nos proporciona compreender 

que nada está dado ou é definitivo em termos de produção humana, por isso devemos  

revitalizar o papel da educação como propulsora de mudanças para a transformação, como 

nos diz Gramsci (2014, p.50): 

 

A marca social é dada pelo fato de que cada grupo social tem um tipo de 
escola próprio, destinado a perpetuar nestes estratos uma determinada 
função tradicional, dirigente ou instrumental. Se se quer destruir essa 
trama, portanto, deve-se não multiplicar e hierarquizar os tipos de escola 
profissional, mas criar um tipo único de escola preparatória (primária-
média) que conduza o jovem até os umbrais da escola profissional, 
formando-o, durante este meio tempo, como possa capaz de pensar, de 
estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige. A multiplicação de tipos de 
escola profissional, portanto, tende a eternizar as diferenças tradicionais; 
mas, dado que atende, nestas diferenças, a criar estratificações internas, 
faz nascer a impressão de ter uma tendência democrática. Por exemplo: 
operário manual e qualificado, camponês e agrimensor ou pequeno 
agrônomo etc. Mas a tendência democrática, intrinsecamente, não pode 
significar apenas que um operário manual se torne qualificado, mas que 
cada “cidadão” possar tornar-se “governante” e que a sociedade o ponha, 
ainda que “abstratamente”, nas condições gerais de poder fazê-lo […].  

 

 A escola unitária proposta por Gramsci se apresenta como revolucionária à medida 

que propõe uma educação ativa, buscando suplantar os modelos existentes unindo as 

diferenças em prol da multiplicidade de aprendizagens entre os atores do processo: 

 

a aprendizagem ocorre sobretudo graças a um espontâneo e autônomo do 
discente, e no qual o professor exerce uma função de guia amigável […]. 
O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre 
trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em 
toda vida social. O princípio unitário, por isso, irá se refletir em todos os 
organismos de cultura, transformando-os e emprestando-lhes um novo 
conteúdo. […] Se se quiser criar uma nova camada de intelectuais, 
chegando às mais altas especializações, a partir de um grupo social que 
tradicionalmente não desenvolveu as aptidões adequadas, será preciso 
superar enormes dificuldades (GRAMSCI, 2014, p.40-41; 53). 

 



 Um dos pontos primordiais onde verificamos o desenvolvimento da proposta 

unitária está na modalidade integrada, pois, ao propiciar o encontro de conhecimentos de 

conteúdos propedêuticos e técnicos estabelece a emergência de um campo de possibilidades 

dialógicas. Isso por outro lado, implica, em primeiro lugar, uma mudança de postura dos 

intelectuais envolvidos que requer o reconhecimento da não superioridade  de saberes ou 

dos conteúdos que ministram. Uma postura que requer humildade e comprometimento 

profissional com o público com quem trabalham. 

 Mas se é tão interessante o modelo de educação integrada porque ele não está 

difundido e posto em prática nas redes de educação pública? Ora, segundo Marx e Engels 

(2009, p. 67), “as ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias 

dominantes”, por isso seria ingênuo acreditar que propostas que possam romper com a 

lógica do dominação ou que possam suscitar alguma reflexão sobre o ciclo da reprodução 

social (em que opera o sistema educacional formal) sejam difundidas e creditadas como 

essenciais. 

 Por conter em si o gérmen da escola unitária defendida por Gramsci, o ensino 

integrado mostra-se subversivo ao atual sistema de educação formal, sofrendo, portanto, as 

represálias da ordem vigente por meio de boicotes financeiros (dentre outros) camuflados 

sobre o manto da “ideologia das crises econômicas”, ou pelas investidas em programas 

paralelos que relegam montantes financeiros dos cofres públicos para o sistema privado 

como o PRONATEC/MédioTec. 

 A reconciliação do trabalho e da educação não está na inauguração de novas escolas 

ou no aumento do número de vagas, nem mesmo no investimento da permanência 

estudantil nas salas de aula. Tão pouco na reformulação de planos de carreira dos 

profissionais da educação. Mas, fundamentalmente, na postura ético-política comprometida 

com um novo projeto societário, no qual a educação seja instrumento do pensamento 

ilustrado para a autonomia dos sujeitos históricos. 

 Justamente, por meio do campo das possibilidades é que se deslumbra o porvir. 

Dessa forma o ensino integrado não se conclui como solução, mas como travessia, porque 

como bem sabemos a história é feita por homens, mas contada por homens no poder.  

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do trabalho surge quase que coincidentemente as práticas educativas. Por meio 



delas se perpetua a história dos homens sobre a terra, seus feitos, suas descobertas e os 

registros desses acontecimentos, quer sejam pela oralidade, quer sejam pela documentação 

ou produção artística. O legado ancestral é um produto histórico feito no tempo. 

Compreender esse movimento significa estar ciente do papel social do trabalho e da 

educação, bem como o lugar que ocupamos no campo das produções intelectuais e 

materiais, sabendo, inclusive, que toda produção material é fruto do trabalho intelectual. 

Ainda, que todas essas ações são feitos de homens e mulheres e não resultados do acaso. 

Essa leitura restitui ao ser social seu lugar de direito, identificando-se como sujeito 

de suas próprias ações. Aí está o sentido da educação, instrumentar e fomentar no ser o 

desejo por conhecer, por investigar, por descobrir e reinventar o mundo ao seu redor. É 

neste construto social que se faz preponderante o ensino que resgata a comunhão dos 

saberes, que não desassocia trabalho e educação. 

O sentido do ensino integrado está em romper com a ladainha da pedagogia do 

empreendedorismo e da educação fragmentada que se limita a formar para o trabalho as 

massas e as elites para comandar o trabalho e dele explorar sua vitalidade. Está em 

promover uma educação que garanta o conhecimento necessário à “classe-que-vive-do-

trabalho” superar as condições de viver ou sobreviver apenas da aviltante expropriação que 

lhe é imposta da sua força de trabalho. Está em ampliar os horizontes para a reflexão sobre 

quem produz e que consome, em romper com a ideologia de que a vida é assim e que nada 

nos cabe fazer a não ser resignarmos à realidade que nos esmada e aliena. Daí a importância 

da conexão entre ensino, pesquisa e extensão, uma vez que essa tríade possibilita tanto ao 

educador quanto ao educando refletiram o sentido da educação formal e sua interface com o 

mundo do trabalho. 

Portanto, faz parte do pensar assertivamente e do agir coerentemente romper com a 

ideia da neutralidade científica, manter uma postura coerente de vigilância epistemológica, 

bem como é papel dos intelectuais comprometidos com a educação experienciar com seus 

educandos práticas pedagógicas para a liberdade, para autonomia e emancipação humana. 
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