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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma breve reflexão sobre a formação 

educacional da classe trabalhadora na sociedade capitalista, discutindo seus limites no 

contexto da crise do capital na atualidade. Com o surgimento do capitalismo se modifica a 

relação dos trabalhadores com a educação, porém, esta relação não se daria mais sem o 
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controle estrito da classe burguesa sobre este processo através do controle sobre o caráter 

desse ensino, ou seja, e as formas e conteúdo das escolas estatais. Fala-se de ensino 

profissionalizante em substituição a educação média regular e as reformas do ensino vão cada 

vez mais se adequando a um conjunto de mudanças que ocorreram na sociedade capitalista. 

Profundas mudanças estão ocorrendo no mundo do trabalho, provocada pela atual hegemonia 

capitalista, sedimentada no atual momento histórico pela mundialização do capital e por 

processo de transformação na produção visando a superação da crise estrutural. 

Historicamente a educação dos trabalhadores se deu relacionada ao aprendizado do trabalho. 

A afirmação de uma sociedade de mercado, assentada na produção de mercadorias como 

relação social fundamental, na promoção do valor de troca, na expropriação do trabalho, mais 

será incorporado aos objetivos da educação o vínculo direto entre trabalho e educação na 

perspectiva do mercado. Para tanto, consideramos as mudanças ocorridas com a 

mundialização do capital, reestruturação produtiva, tomando a categoria trabalho como 

central para explicar as transformações na educação na contemporaneidade. A metodologia 

está embasada num estudo histórico-crítico com um levantamento bibliográfico de trabalhos 

elaborados no âmbito da teoria marxista sobre os determinantes do capital sobre a educação, 

na qual foram selecionados textos de Marx (2013, 2001), Enguita (1989), Kuenser (2005), 

Frigotto (2009), Saviani (2007), dentre outros autores que investigam os temas relacionados 

ao trabalho e à educação numa perspectiva crítica. As conclusões partem de um apanhado 

crítico das formas como o capital trata a formação da classe trabalhadora no contexto da 

sociedade capitalista, instrumentalizando sua educação, restringindo-a ao mercado de 

trabalho, no qual, numa época de crise, subordina os processos formativos aos atuais padrões 

de reestruturação da produção capitalista com vistas à intensificação do trabalho e à extração 

cada vez de uma porção maior de mais valia. Um novo padrão de acumulação gera por usa 

vez necessidades do capital de promover através do Estado uma determinada configuração da 

educação dos trabalhadores ofertada em prol dos seus objetivos em cada momento histórico. 

 

Palavras Chaves: Trabalho; Educação; Capitalismo; Classe Trabalhadora. 

 
Introdução 
 

Poucos anos depois da virada do século XXI assistimos o desenrolar de mais uma 

grande crise do capitalismo. Todos os mecanismos do mercado são acionados para evitar que 

esta crise continue se aprofundando. Diversos ideólogos lançam novamente sobre a escola a 



responsabilidade por parte das iniciativas que levem à superação da crise econômica. Teria a 

escola este poder “mágico”? O que seria então necessário fazer? Perguntas como esta nos 

exige problematizar a formação educacional dos trabalhadores em tempos de crise. 

 A relação entre educação e a crise do capital vem assumindo historicamente uma 

relação estreita, vez que as formas de organização do trabalho nascem da necessidade do 

modo de produção. O modo de produção capitalista tem predominância universalizada nas 

relações sociais como um fator importante para entender a educação. Afinal, como assegura o 

autor, as formas de organização da educação podem melhor ser entendidas apreendendo essa 

categoria. 

 Trabalhamos com a ideia de que a educação, mesmo a pública ofertada em escolas 

estatais foi se adaptando as transformações do capitalismo no sentido do preparo dos 

indivíduos aos interesses do modo de produção capitalista. Este verdadeiro processo de 

habituação ocorre desde as crianças até os adultos, vinculando os interesses das escolas aos 

interesses do mercado. Com a indústria, trabalho e educação se separam e se combinam 

contraditoriamente como exigências determinadas. 

 A classe trabalhadora só tem acesso aos processos educativos por força da associação 

entre ciência moderna e o processo produtivo que faz com que os capitalistas encontrassem 

uma função social para o processo educativo: preparar a força de trabalho. Na atualidade, o 

acesso à escola passa a ser uma exigências das empresas pois, assim, os trabalhadores 

interagem com o mundo do trabalho de forma mais vantajosa para o capital, mesmo 

reconhecendo que formas de trabalho rudimentares que não exigem escolarização se 

combinam com formas sofisticadas que a exigem. 

 Muitas teorias na atualidade são elaboradas como justificativa para as transformações 

porque passa o mundo produtivo. Pedagogia do “aprender a aprender” e das “competências” 

são algumas das mais influentes representando um discurso da particularidade, mas que 

expressa uma concepção de flexibilização que alcança quase todas as esferas do novo modo 

de vida.  

Este trabalho se organizar em três tópicos, sendo que o primeiro trata da relação entre 

as transformações do trabalho no capitalismo e na educação na atualidade; o segundo, aborda 

as ideias que circulam sobre a educação tidas como “novas teorias” que fundamentam as duas 

principais correntes; e, por último, tratamos de uma crítica à integração da escola ao mercado 

tomando como base a diretrizes educacionais implementadas nas últimas décadas através das 

chamadas reformas.  



 

Capital, trabalho e educação  
 

Trabalho e educação constituem-se numa relação, no atual contexto de reestruturação 

produtiva do mundo do trabalho como centrais para o desenvolvimento a sociedade 

capitalista. Aos trabalhadores são colocadas novas exigência sempre que se altera o padrão de 

produção da vida material. Trabalho e educação, dessa forma, são categorias concebidas como 

inter-relacionadas e uma como condição da outra,  portanto, trabalhar faz parte do 

desenvolvimento humano e como tal é uma ação educativa tendo em vista que, não 

“nascemos” sabendo o que fazer. Somos seres que diferentes de outros animais, vivemos 

aprendendo coletivamente, desde a sugar até morrer. Se os seres humanos um dia precisaram 

caçar para comer, e tecnicamente isso se deu de forma melhor num dado momento, esse 

processo apreendido foi repassado para outros seres. É assim que o processo de trabalho se 

constituiu num processo educativo, onde os produtores tecem suas experiências produzindo 

seus meios de vida e descobrindo as relações a que estão submetidos. Porém, no capitalismo, 

todas as potencialidades humanas são reduzidas a um trabalho alienantes, portanto,  à serviço 

da reprodução do capital devido ao controle dos meios de produção por parte de uma classe 

minoritária. A educação sofre os abalos da divisão social do trabalho. 

O trabalho é o elemento constitutivo e distintivo do homem como espécie (MARX, 

1988 apud CARVALHO E SILVA, 2018). A propósito da relação trabalho e não trabalho, os 

autores afirmam: 

 
Na economia capitalista, o trabalhador está dividido entre o trabalho e o 

não trabalho, pois inseridos em tempos distintos. Na sociedade 
industrial o lugar da produção foi separado do residencial, reforçando a 

separação entre trabalho e não-trabalho. Essa separação entre tempo e 
espaço, trabalho e não-trabalho e a divisão do trabalho marcam a 
distinção entre a sociedade industrial e as sociedades pré-industriais. 

Nestas os trabalhadores controlavam seu processo de trabalho, enquanto 
que nas sociedades industriais os processos de trabalho são controlados 

pelos patrões. ( CARVALHO e SILVA, 2017, p.58) 
 

Os conhecimentos que circulavam no interior da escola mudam radicalmente quando 

resolveram ousar mudar o curso da vontade do trabalhador desde o momento de sua 

formação. Por isso, a preocupação se deslocou para a disciplina material, organização da 

experiência escolar de forma que gerassem nos jovens os hábitos, as formas de 

comportamento, as disposições e os traços de caráter mais adequados à indústria (ENGUITA, 



1989). A chamada revolução industrial mudou as condições e exigências para a formação 

humana e submete a classe trabalhadora às novas exigências da produção material. 

Esse processo se configura de forma diferente de acordo com o tempo histórico e as 

formas de produção das coisas. Assim, de forma simplista, se configurou a formação para os 

ofícios, na fase pré-capitalista de produção e depois a formação para as linhas de produção 

fabris com o advento da industrialização. E, foi neste momento que a educação se apartou do 

processo de trabalho, pois, não mais para a formação de um “saber” específico, para saberes 

básicos que não necessariamente seriam aplicados no trabalho a ser executado (Ibid.) 

Ainda segundo os autores, o estabelecimento de mecanismos institucionais como forma de 

inserir os indivíduos nas relações de produção emergentes, sem qualquer resistência foi passo 

importante do capital no sentido de se manter e continuar se reproduzindo. Nesse contexto é 

que a escola surge como forma absoluta de inserção ou meio de inserção dos indivíduos no 

mundo do trabalho submetendo toda a população infantil e juvenil no sistema produtivo. 

A instrução foi reorganizada de forma que as salas de aula se converteram no lugar apropriado 

para adaptação dos indivíduos às relações sociais do processo de produção capitalista, no 

espaço institucional adequado para preparar as crianças e os jovens para o trabalho. 

(ENGUITA, 1989). 

Assim, as crianças foram transformadas em mão de obra barata na produção fabril 

europeia. Verdadeiras “guloseimas do capital. No norte do continente europeu, os fabricantes 

chamavam o orfanato local de “escola de formação para as fábricas”. Em Berlim, Belfast, 

Hamburg, os filhos dos pobres, dos seis aos dezesseis anos, eram inscritos em “escolas 

industriais”, com dois terços do tempo dedicados ao trabalho e o resto em instrução 

rudimentar (Ibid.). Estes exemplos podem comprovar o interesse do capital sobre as escolas 

estatais, mas percebe-se também interesses dos trabalhadores em tornar a instituição um 

espaço de luta pelos seus interesses.  

A submissão do novo trabalhador à exploração deixava de ser exclusivamente pela fé 

para se transformar num mecanismo muito mais eficaz, própria para atomizar os corpos desde 

a primeira infância, nas resistências aos novos modos de vida. Convencimento e 

aprendizagem de conteúdos básicos se combinavam perfeitamente. O novo tipo de 

trabalhador, nas condições que lhes eram impostas na nova estrutura produtiva, novas 

relações de produção, por conseguinte, nova necessidade em relação à força de trabalho, 

exigia do processo de habituação alguns conhecimentos básicos como ler, escrever e contar. 

Sobre a escola não restava mais dúvidas, quando se estabeleceu o consenso sobre o seu 



caráter, agora de controle social. 

               Assim, a escola passa a ser o lócus preferencial para moldar o trabalhador para as 

novas funções da sociedade industrial. A escola passa a ganhar espaço e junto com a Igreja 

desempenha o papel de disciplinamento e conformismo do trabalhador em relação à sua 

condição no processo de trabalho e nas relações sociais de produção. A gestão científica do 

trabalho de Taylor ligou a escola às indústrias. As escolas passaram a importar os princípios e 

as normas de organização das empresas. Estas eram vistas como o paradigma da eficiência 

(CARVALHO E SILVA, 2018). O conhecimento, portanto, segundo Carvalho (2011, p.17),  

  

[...] “está relacionado com o trabalho, ainda que ele possa ser 
desenvolvido por meio de atividades que não sejam propriamente 
trabalho. Vale dizer, no entanto, que sem o conhecimento não há 
trabalho, ou seja, não é possível concretizar qualquer ideia 
antecipadamente pensada que venha a ser um produto necessário à 
humanidade”.  
 
 

A produção de conhecimento, entendida como a produção e reprodução da sociedade, 

configura-se a partir do entendimento da divisão social do trabalho. “Nesse sentido, tanto a 

validação da ciência torna-se intrinsecamente associada ao poder e a performance dos seus 

produtos e se articulam com a produção capitalista”. (CASIMIRO, 2007, p.192,). Ainda 

segundo o autor, esse entendimento da ciência contrapõe-se especialmente ao ideal de uma 

ciência neutra, desvinculada das relações de poder. As ciências são atividades sociais e 

culturais, interessada, constituída na sua intimidade de relações ideológicas que determinam 

quem deve governar e como se deve governar a sociedade.  

A escola historicamente tem se adaptado às transformações da sociedade. Mas não 

tardaria para que a escola tivesse alguma vantagem para os trabalhadores. Por isso a escola 

não existe para atender aos trabalhadores e suas necessidades. Se estes quiseram ter acesso à 

instrução foi preciso colocar em suas pautas de reivindicações perante o Estado, que assim foi 

agregando às suas funções.  

No Programa de Gota Marx (2012) inclui em seu arcabouço de programa dos 

trabalhadores do Partido Operário Alemão como base espiritual e moral do Estado, alguns 

pontos que achava essencial no tocante à educação: “Educação popular universal e igual sob 

incumbência do Estado. Escolarização universal obrigatória. Instrução gratuita.” (Ibid., p. 

158). O pensador alemão acreditava que o Estado deveria no mínimo garantir escolas técnicas 

(teórica e prática) combinada com a escola pública. Deveria ser estabelecida por uma lei geral 



que garantisse recursos para as escolas públicas assim como para formação do pessoal 

docente. E condenava que esta escola e seus currículos estivessem sob o controle estatal por 

meio das inspetorias. Jamais poderia  se conferir ao estado o papel de educador do povo, bem 

como governo e igrejas deveriam ser excluídos de qualquer influência sobre a escola. 

            Carvalho e Silva (2018) concluem que a industrialização exigiu escolas adaptadas às 

suas necessidades. Pode-se afirmar que a partir de certo momento do capitalismo, as suas 

necessidades em termos de força de trabalho foram o fator mais importante a influenciar as 

mudanças ocorridas no mundo escolar. Por outro lado, as escolas de hoje não são o resultado 

de uma evolução não conflitiva e baseada em consensos generalizados, mas produto 

provisório de uma longa caminhada de conflitos ideológicos e lutas políticas entre as classes 

dominantes e dominadas.  

Marx já explicava que, no sistema de máquinas, tem a indústria moderna o organismo 

de produção inteiramente objetivo, que o trabalhador encontra pronto e acabado como 

condição material de produção. Dessa forma, todo o instrumental do trabalho existente é 

convertido em maquinaria e substituiu a força humana por forças materiais, na qual a rotina 

empírica é substituída pela aplicação científica. A pauperização intelectual decorre dos limites 

que traduz o seu trabalho em puros meios de subsistência, da separação do trabalhador do seu 

produto e dos meios de produção apropriados pelo capitalista. 

          Acerca da formação profissional dos trabalhadores nos dias atuais, Lucena et al. destaca 

os limites desse preparo e a perspectiva da superação da separação entre o saber e o fazer: 

 

O aumento do nível de escolaridade não significa elevação de sabedoria 
operária, e muito menos a construção de homens superiores que visualizam 
além do trabalho alienado. O desafio consiste na união entre o saber e o 
fazer, na junção de algo que as constantes transformações na organização 
técnica e social da produção capitalista separam e que está muito distante 
dos trabalhadores. A qualificação fragmentada e despolitizada constitui-se 

no esvaziamento do conteúdo dos trabalhadores (LUCENA, et al., 2014, 
p. 169). 

 
 

 Existem algumas especificidades com que o capitalismo atua na organização e 

reprodução da força de trabalho para o trabalho simples no atual momento histórico, 

objetivando ter melhores condições para a produção de mercadorias. Deste modo, a formação 

para o trabalho simples, no capitalismo monopolista, volta-se para o aumento da 

produtividade do trabalho em funções indiferenciadas, progressivamente mais racionalizadas, 

na produção da vida predominantemente urbana e industrial e, concomitantemente, à 



formação de um novo homem coletivo adaptado às novas exigências das relações de 

exploração e dominação capitalistas ((NEVES; PRONKO, 2014). 

 

A educação e suas idiossincrasias na atualidade 

 

É importante antes destacar que, ao capital, nunca foi vantajoso investir na alta 

qualificação dos seus trabalhadores. O objetivo, na verdade, é sempre atender à demanda do 

mercado, dominar ideologicamente e controlar o ambiente de trabalho contra as formas de 

resistência à exploração. A aquisição do conhecimento pela via da formação educacional 

encontra estes limites. 

 

Com o avanço do capitalismo, os donos dos meios de produção desenvolvem 
novas táticas que retiram pouco a pouco o conhecimento dos trabalhadores, 
fazendo com que estes tenham seu trabalho fragmentado. O trabalhador 
passa a ter o domínio de apenas uma parte de seu trabalho, quanto mais o 
trabalho se torna sofisticado pela incorporação de máquinas no processo 
produtivo, mais se degradam as condições de vida do trabalhador. Com o 
intuito de um maior controle sobre os trabalhadores no modo de produção, 
os homens de negócios empregam novas formas de gestão dos processos de 
trabalho sustentadas pela reestruturação capitalista (RAMOS; FRANÇA, 
2016, p.46, ) 

 

 
As transformações no mundo do trabalho têm apresentado uma complexidade 

particular verificada pela implementação dos processos de trabalho automatizados e 

flexibilizados. Nesse processo, os contratos que estimulam o trabalho parcelado, 

subcontratado, terceirizado e outras formas alternativas de organizar o trabalho têm garantido 

o aumento do desemprego, da informalidade e da precarização das condições de vida dos 

trabalhadores. A flexibilização do trabalho significou o desmantelamento da rede de garantias 

e direitos duramente conquistados em anos anteriores pelo movimento social organizado. 

(Ibid., p.55) 

O reconhecimento da importância da educação formal torna-se evidente para qualquer 

sociedade. Por exemplo, nos Princípios de economia, Marchal (1996), afirma que é verdade 

que há muitos tipos de trabalho que podem ser realizados com eficiência tanto por um 

operário sem instrução como por um educado. Nos ramos mais elevados da educação somente 

são de utilidade direta para os patrões, contramestres e um número limitado de operários. 

Porém, para o autor, uma boa educação proporciona grandes benefícios indiretos, inclusive ao 

trabalhador comum. Serve para estimular sua atividade mental, para manter o hábito de uma 



curiosidade científica, torná-lo inteligente, capaz e digno de confiança no trabalho comum, 

para aumentar o teor de vida em horas de trabalho e nas de lazer. Ao reconhecer que a 

educação está voltada para a produção material, assume que os benefícios ao desenvolvimento 

do indivíduo são importantes. Todavia, em época de crises do capitalismo mesmo estes 

benefícios indiretos e pessoais são abalados e compõem parte de um modo de vida de uma 

sociedade estranhada, alienante e decadente. 

A reestruturação produtiva promoveu mudanças profundas na produção da vida 

material da sociedade, alterando relações entre o capital e o trabalho. Mas especificamente, a 

flexibilização ocupa o centro do processo de mudanças afetando os modos de vida e trabalho 

das classes subalternas. Durante os séculos XVIII, XIX e XX a formação dos trabalhadores se 

limitava à pouca teoria e muitas tarefas práticas, muitas vezes à uma função que, muito 

embora, restrita, lhes davam a possibilidade de qualificação numa aérea da produção para a 

qual poderiam ser considerados como preparados. Em que pese todas as limitações, cabia à 

educação, inclusive a profissional, preparar os trabalhadores nos vários níveis e de acordo 

com a necessidade da produção, do mercado e das empresas. Apesar de que o trabalho não 

especializado havia sido utilizado em larga escala para o qual a educação ainda que limitada 

era desnecessária, mesmo na lógica do que Arruda (2012) chamou de “trabalho repetitivo, 

educação repetitiva”. “É curioso como as formas de trabalho mais rudimentares no 

capitalismo podem conviver, lado a lado, com as formas mais sofisticadas, sobretudo nos 

países pobres”. (ARRUDA, 2012, p.88). O autor ainda observa: 

 

 
Muitas empresas hoje mantém seus operários em condições semelhantes  às 
que descrevi acima, enquanto estão treinando  um pequeno número e 
trabalhadores para o comando e a manutenção de robôs ou de computadores, 
que fazem sozinho o trabalho de muitos homens e mulheres. Para eles, a 
separação entre trabalho intelectual e trabalho manual é diminuída ou 
disfarçada. A automação e a informatização da produção de bens e serviços 
exige, sim,  trabalhadores cada vez mais qualificados e especializados ( uma 
especialização evidentemente unilateral). Isso, por um lado, promove e 
melhora as condições de trabalho dessa parcela da força de trabalho; mas, por 
outro lado, reduz um número crescente de trabalhadores às ou mesmo 
desqualificados, sujeitos à insegurança, à instabilidade laboral ou mesmo à 
marginalidade (Ibid., p. 88). 
 
 

 No final do século XX e início do novo século, surge um discurso fazendo quase que 

uma apologia à formação profissional e educação dos trabalhadores. Agora sob o falso 

pressuposto da sociedade do conhecimento, aventa-se uma necessária formação intelectual do 



trabalho e dos indivíduos no geral. Percebe-se aqui um deslocamento no processo de ensino, 

no geral, com propensão à teoria das competências. Isso ficou conhecido na crítica de Duarte 

(2011) como “as pedagogias do “aprender a aprender” que compõe uma ampla corrente 

educacional contemporânea que justificam as mudanças na escola a partir de “novas teorias”.  

Perrenoud na sua obra “Construir as competências desde a escola” afirma que sua 

abordagem junta-se às exigências  da focalização sobre o aluno, da pedagogia das 

competências e do método ativo. A crítica de Duarte (ibid.) se volta contra as mudanças da 

lógica do ensino para uma lógica do treinamento (coaching). Esse aprender a aprender é, 

portanto, relacionado ao fazer, aprender fazendo (learning by doing), que lembra Dewey na 

sua clássica formulação. Nessa abordagem, o aprendizado se torna solitário, ausente de 

transmissão de conhecimento ou experiência por parte de outra pessoa. Nessa perspectiva da 

solidão do estudante, aprender sozinho contribuiria para o aumento da autonomia do 

indivíduo, enquanto que o aprender como resultado de um processo de transmissão, ao 

contrário, seria um obstáculo a autonomia. 

Além de Perrenoud, obras como “Educação: um tesouro a descobrir”, de Dellors 

(1998) e “Os quatro pilares da educação do Futuro”, de Morrim (0000) são dois exemplos das 

teorias que vão sendo propagadas ressaltando a importância da educação no século XXI e seu 

vínculo com pressuposto que são inaugurados a partir das transformações porque passou o 

mundo globalizado. Essas teorias, do ponto das reflexões que se fez no alvorecer no novo 

século, representam a expressão do que mais significativo para as mudanças na educação e a 

reflexão filosófico-educacional na atualidade. Não estariam estas teorias pós-modernas sendo 

o sustentáculo teórico dos princípios do capital flexível na educação das massas? 

O ambiente fabril se automatiza de forma crescente, exigindo a reorganização de 

funções entre os operários, cuja necessidade constitui o especialista numa nova hierarquia da 

divisão do trabalho e, consequentemente, do conhecimento o interior da produção. Para 

Deribaldo ( 2017), as forças produtivas determinadas pelo capitalismo nos dias de hoje 

precisam de uma proposta para a questão da formação individual em contraposição à 

qualificação exigida pela profissionalização da indústria moderna automatizada. Uma 

educação centrada na mudança da subjetividade dos trabalhadores para incorporarem estes 

novos valores ao trabalho.  

Apesar de muitos autores comemoraram o fim do dualismo educacional com o 

advento das novas tecnologias associadas à produção, na chamada “sociedade do 

conhecimento”, o que estamos presenciando é o aprofundamento dessa dicotomia através de 



uma série de mudanças na organização escolar, cujo foco distancia os trabalhadores cada vez 

mais da formação intelectual em função dos conhecimentos imediatos para o trabalho. Diante 

disso cabe perguntar quais as principais particularidades da formação educacional dos 

trabalhadores na atualidade? Não vemos aqui uma separação da função social da escola nos 

diversos níveis, mas sua complementariedade. 

Antunes (2017) advoga, na obra A fábrica da educação: da especialização taylorista à 

flexibilização toyotista, no qual, no tópico intitulado  A educação flexível e a pragmática da 

multifuncionalidade liofilizada, descrevendo como o novo modelo transforma a educação da 

classe trabalhadora, concorrendo para mudanças. No geral, a educação requisitada pelo capital 

deve ser ágil, flexível e enxuta como as empresas atuais. Ocorre a proliferação de uma 

pragmática da educação flexível para uma sociedade “liofilizada”, como explica o autor: 

 
 
Uma educação “enxuta” para empresas que contam com cada vez menos 
trabalhadores/as. Da pragmática da especialização hierárquica e estática sob 
variante taylorista-fordista, ruma-se à pragmática da liofilização e da 
flexibilização “multifuncional”, alcunhada “generalista”, sob comando da 
empresa flexível e da hegemonia financeira (ANTUNES, 2017, p.101). 

 

 
 A relação entre trabalho e educação no capitalismo pode ser melhor apreendida no 

âmbito dos modelos de acumulação existentes taylorismo-fordismo e toytismo, representando, 

na sua essência a busca de um padrão de produção que atenda aos requisitos de superação da 

crise de desvalorização do capital, o aprofundamento das formas de controle e exploração do 

capital sobre o trabalho. Do ponto e vista geral, cabe a busca por superar suas crises e 

promover maior dominação econômica, política e ideológica sobre a classe trabalhadora.  

Para Araújo, França e Lucena (2018), a formação humana na contemporaneidade está 

fortemente marcada pelos interesses e limites do capital no campo da educação e em todos os 

aspectos da vida social na atualidade. Outra questão importante reside no fato de que a 

formação humana encontra-se histórica e socialmente datada, sendo que para cada fase do 

capitalismo, possivelmente, o processo de formação humana tenha suas especificidades e, 

quando se trata da classe trabalhadora, suas limitações são  intrínsecas ao modo de produção 

capitalista, tomado para explicar um tipo particular de sociabilidade. “Podemos dizer que na 

sociedade capitalista, à medida que há um maior desenvolvimento dos aparatos tecnológicos, 

mais frágeis se tornam a vida dos trabalhadores e também as suas condições de trabalho.” 

(RAMOS. FRANÇA, 2016, p.46). 

 



Educação dos trabalhadores e adaptação/integração ao mercado 
 

Os sistemas de ensino se desenvolveram, desde a sua origem tal qual conhecemos no 

Estado capitalista, baseado num modelo que se difundiu graças ao impulso que lhe foi dado 

com o processo de industrialização das sociedades voltado para produção da vida material. 

Numa sociedade que se estrutura a partir de um modo de produção que envolve 

fundamentalmente o trabalho humano, a educação dos trabalhadores assume historicamente a 

perspectiva de formação exclusiva para o trabalho. Tanto é assim que o capital, impondo suas 

exigências na estruturação das relações sociais, faz com que o trabalho ocupe centralidade na 

educação.  

 
À medida que a produção material e simbólica da existência se racionaliza 
pelo emprego diretamente produtivo da ciência para a reprodução ampliada 
do capital e à medida que o trabalhador coletivo necessita de adaptação aos 
valores e práticas da cultura urbano-industrial que se instaura e se consolida 
ao longo do século XX, sob a lógica da acumulação capitalista, novas 
exigências passaram a ser apresentadas pelo capital para a formação para o 
trabalho simples e para o trabalho complexo, requerendo alterações 
periódicas no conteúdo e na forma de preparação para o trabalho (NEVES e 
PRONKO, 2014, p.123-124). 
 

 

O século XX foi marcado pelas tentativas de ajustar a educação brasileira ao 

funcionamento da produção industrial. O ajuste veio se dando com seguidas reformas que 

promoveram uma verdadeira calibragem da educação às transformações do mercado, que 

promoveram o alargamento da dicotomia entre educação das elites e a educação dos 

trabalhadores. Nas últimas três décadas, a educação foi vinculada de forma direta ao mercado 

assumindo as formas de gestão empresarial e os conteúdos programáticos de ordem flexível.  

Dentre as novas possibilidades de exploração que o próprio capitalismo lança mão 

para elevar sua lucratividade, estão as novas tecnologias que acabam sendo vinculadas ao 

processo formativo como necessários para a aprendizagem das técnicas para utilizá-las, 

consistindo numa efetiva possibilidade de exploração para os capitalistas, por conta da 

lucratividade que podem gerar. (SANTOS; LUCENA, 0000).  

À partir dos anos noventa, os governos à frente do Estado na maioria dos países se 

renderam às determinações políticas do Banco Mundial, possibilitando que este avance na sua 

ofensiva na área da educação, de modo a alinhar a concepção de desenvolvimento econômico 

dos países periféricos aos interesses do imperialismo. É desse período a confecção de 

Diretrizes Curriculares para todos os níveis e modalidades de ensino de modo a legitimar a 



Declaração Mundial sobre Educação para Todos, (Jomtiem 1990), instrumentalizando a 

política de controle da UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco Mundial sobre a educação dos 

países pobres e dependentes. Segundo o discurso dos ideólogos das reformas do Banco 

Mundial, o novo milênio trouxe desafios aos países no tocante à educação, agora monitorada 

via agências transnacionais em parceiras com o Banco Mundial e seu arcabouço ideológico 

para a educação e o trabalho. 

 
 

Para conseguir apoio da população, o projeto neoliberal transforma questões 
políticas e sociais em questões técnicas. Percebe-se isso, numa análise 
realizada pelo Ministério do Trabalho, quanto ao aumento do desemprego, 
quando, o Estado, transfere a questão do desemprego do espaço social e 
político e coloca-o, apenas, como resultado da introdução de inovações no 
setor produtivo. A análise realizada vê no vigoroso crescimento da 
produtividade do trabalho a causa principal do desemprego (FRANÇA, 
PREVITALLI e LUCENA, 2009, p. 203). 
 
. 

No entanto, entendemos que ao contrário disso, constitui-se em uma estratégia 

neoliberal para desobrigar a educação formal e operar mudanças no sentido adaptar a 

educação ao mercado. Com o aprofundamento das crises cíclicas e a queda tendencial da taxa 

de lucro das grandes corporações privadas, as preocupações do mercado também se voltam 

para o interior da escola.  

Porém, na educação básica e das escolas técnicas de nível médio, foi-se impondo  uma 

tendência à limitação do conteúdo humano em função das chamadas novas tecnologias. Isso 

tem sido mais ideológico, porque nas escolas, inclusive, nas técnicas, vem se percebendo, 

através de várias pesquisas que o que menos tem se desenvolvido são as tecnologias. Assim, à 

medida que as máquinas vão se tornando mais inteligentes, na prática percebe-se que as 

atividades se tornam cada vez mais rotineiras e simplificadas e não complexas, diferente do 

que afirmam as agências capitalistas. Para justificar esse modelo reforçam a tese da falta de 

força de trabalho “adequada”. Ainda nessa perspectiva, a política educacional adotada 

expressa teoricamente esses objetivos estratégicos e estruturantes por parte do capital, em que 

a educação é tomada como requisito indispensável ao processo de produção e 

desenvolvimento econômico do capitalismo, requentando a velha teoria do capital humano de 

Theodore Schultz. Na verdade,  

 
As políticas públicas diretamente definidas e dirigidas pelo Estado são compreendidas 

como o resultado de mediações teórico-ideológicas e socioeconômicas e estão 

diretamente imbricadas no processo de produção social da riqueza e, 

consequentemente, de sua repartição e distribuição. (DEITOS, 2010, p. 209). 



 

Segundo Deitos, Lara e Zanardini (2015), que analisam as relações e mediações entre 

o Estado e a política pública de educação profissional, buscando compreender os argumentos 

socioeconômicos, político-educacionais e ideológicos para a implantação do Pronatec, por 

exemplo, descreve que este se apresenta como programa integrador da política educacional 

para a educação profissional no país, assumindo no tocante à formação da força de trabalho 

uma estratégia para viabilizar as políticas macroeconômicas adotadas. Daí que a qualificação 

se impõe sobre a formação humana. 

 
 

No plano macrossocietário, esta concepção de qualificação gerou uma série 
de políticas educacionais voltadas para a criação de sistemas de formação 
profissional estreitamente vinculados às demandas e necessidades dos 
setores mais organizados do capital e de suas necessidades técnico-
organizativas. A história dos sistemas de formação profissional no Brasil 
enquadra-se dentro desta lógica da qualificação entendida como preparação 
de mão de obra especializada (ou semi -especializada), para fazer frente às 
demandas técnico-organizativas do mercado de trabalho formal. 
(MANFREDI, 1998, p.3). 
 

 

          O autor segue explicando as formas de estabelecimento das relações entre mercado e educação, 

na qual a função da escola está voltada para a formação de um dos fatores de produção mais 

importante no processo produtivo, a força de trabalho. 

 
 

As concepções de qualificação elaboradas a partir dos enfoques das teorias 
do capital humano e do planejamento macrossocial, como vimos, estão 
ancoradas em enfoques macroeconômicos que privilegiam dimensões 
relativas ao desenvolvimento econômico, crescimento e diversificação do 
mercado formal de trabalho e suas relações com os sistemas de educação 
escolar. (MANFREDI,1998, p.4). 

 
 
 

         As atuais mudanças qualitativas na produção capitalista, a exemplo das novas 

tecnologias de informação, comunicação e microeletrônica; ainda as demandas por novos 

conteúdos e formas de organização material e simbólica da vida; assim como a consolidação 

da hegemonia econômica, política e cultural da burguesia mundial, apontam para a 

generalização do processo de racionalização do trabalho simples sob a direção do capital. Isso 

tem um significado que é a ampliação quantitativa dos anos de escolaridade básica e uma 

organização curricular voltada mais imediatamente para o desenvolvimento de capacidades 

técnicas e de uma nova sociabilidade relacionada às massas trabalhadoras, que concorram 



para a reprodução ampliada do capital e para a obtenção de consentimento ativo dos 

explorados para as relações de exploração e dominação burguesas na atualidade. (NEVES e 

PRONKO, 2014). 

 Aqui finalizamos com a crítica e a denúncia de Lucena aos processos de trabalho 

precários. A precarização é tida como contradição que se manifesta frente às afirmações da 

constituição de um trabalhador superior dotado de um conteúdo elevado intelectualmente. Se 

estes existem, afirma que são um minoria no universo dos trabalhadores. 

  
Conclusão  

 
 

A educação dos trabalhadores só foi possível na história quando esta poderia 

demonstrar vantagens materiais para a burguesia, que se utiliza da escola das classes 

populares para preparar a força de trabalho. Isso dá origem a dicotomia educacional que vai 

ser a marca central do caráter da educação de classe na sociedade burguesa durante os últimos 

séculos. Com a função precípua de reprodução do capital e das relações de exploração, a 

educação é estendida aos trabalhadores com finalidades bem específicas no capitalismo. 

Entre as principais características desta educação na atualidade podemos destacar a 

concepção das “competências” e do “aprender a aprender” que estruturam o novo pensamento 

educacional que vem dando sustentabilidade ao processo de reestrutração produtiva e aos 

modos de vida profissional e educacional flexível. O surgimento de várias teorias ditas 

“novas”, chamadas pós-modernas, reforçam o poder de justificação do capital para mudanças 

da formação educação dos trabalhadores. 

Essa concepção, ainda que não assumam concretamente, que a escola deve está 

vinculada ao mercado, motivaram reformas educacionais que impulsionam este vinculo na 

atualidade extremamente forte ao sistema produtivo e, consequentemente, ao mercado. As 

consequências disso para os trabalhadores é uma formação educacional como limites bem 

definidos frente à formação intelectual, ao seu preparo como força de trabalho, fator de 

produção, prescindindo de uma formação humana que desenvolva integralmente o indivíduo.  
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