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RESUMO
A presente Tese tem como objetivo analisar a ideologia da nova educação profissional no
contexto da reestruturação produtiva. A análise parte da crise estrutural do capital a partir da
década de 1970, visando compreender a ofensiva do capital contra o trabalho com vistas à
superação dessa crise. O estudo priorizou a reestruturação produtiva, como um dos
componentes da ofensiva capitalista, com vistas a compreender como se processou o
deslizamento da noção de qualificação para a de competências e, como se deu o processo de
apropriação e adaptação da teoria do capital humano ao contexto do capitalismo global, na
esfera das instituições multilaterais. Buscamos compreender como a reforma da educação na
década de 1990, no Brasil, assimilou e adaptou esses pressupostos à educação profissional de
nível técnico. Foram analisados diversos documentos e relatórios das instituições multilaterais
e da Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE). Além do
que, o estudo baseou-se em literatura especializada sobre o tema. Conclui-se que a educação,
sobretudo a profissional, proposta para o contexto da reestruturação produtiva tem por
objetivo a constituição de um novo sujeito social palatável e útil ao capital que é o trabalhador
flexível e adaptável às transformações organizacionais e técnicas do capitalismo global.
Palavras-chave: Ideologia; Trabalho; Reestruturação produtiva; Educação profissional;
Qualificação; Competências.

ABSTRACT
This thesis aims to analyze the ideology of the new professional education within the context
of restructuring production. The analysis begins with the structural crisis of capital from the
1970s, seeking to understand the offensive of capital against labor objectiving to overcome
this crisis. The study prioritized the restructuring process, as a component of the offensive
capitalist, aiming to understand how they processed the sliding of the notion of qualification
for the skills and, as was the process of appropriation and adaptation of human capital theory
to the global capitalism context, in the sphere of multilateral institutions. We seek to
understand how the education reform in the 1990s in Brazil, assimilated and adapted these
assumptions to professional education at technical level. We analyzed various documents and
reports of multilateral institutions and the Basic Education Board (CEB) of the National
Education Council (CNE). In addition, the study was based on literature about the subject. It
follows that education, especially professional, proposed for the context of the restructuring
process aimed at setting up a new social subject palatable and useful to capital that is the
flexible worker and adaptable to organizational changes and techniques of global capitalism.
Keywords: Ideology, Work, Restructuring production; Professional Education, Qualification,
Skills.
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APRESENTAÇÃO
Este trabalho trata da nova ideologia da educação profissional que se desenvolveu no
contexto da reestruturação produtiva que se configurou na década de 1990. Entendemos que o
complexo de reestruturação produtiva, que se desenvolveu como resposta do capital à crise
estrutural que se instaurou a partir do início da década de 1970, trouxe uma série de elementos
novos para a formação da força de trabalho demandada pelas empresas sob a acumulação
flexível. As transformações provocadas pela disseminação das novas tecnologias e pelo
advento dos novos dispositivos organizacionais, tendo o toyotismo como momento
predominante, são concretas e promovem uma série de alterações na sociabilidade do
capitalismo global.
O capital desencadeou o complexo de reestruturação produtiva como parte da ofensiva
à crise de valorização, a partir do início da década de 1970, gerando um intenso debate sobre a
formação dos trabalhadores para atender as novas exigências das empresas.
Dissemina-se uma nova ideologia focada nos “modelos” de formação profissional,
ditos capazes de proporcionar aos indivíduos os assim chamados “novos atributos, habilidades
e competências” como passaporte para a construção, desenvolvimento e consolidação da
cidadania, pois são capazes de garantir a empregabilidade em condições adversas. Segundo
essa concepção, o indivíduo qualificado nessa perspectiva, se vier a se encontrar na condição
de desempregado, saberá sobreviver de forma criativa no mercado como empreendedor.
Essa concepção fundamenta-se no desenvolvimento de atitudes e habilidades – os
novos atributos – que enfatizam o aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a ser,
aprender a viver juntos, voltados para a construção de condutas, ditas capazes de moldar e
adaptar o indivíduo aos limites colocados pelo processo de permanentes mudanças no
trabalho em decorrência das inovações tecnológicas e do desenvolvimento de novos
dispositivos organizacionais e do trabalho flexível.
Efetivamente, trata-se da tentativa de consolidar um novo nexo psicofísico, por
intermédio da “captura” e “expropriação” da subjetividade do trabalhador. A ofensiva do
capital, por meio da reestruturação produtiva, ou seja, o desenvolvimento de novas formas de
organização e gestão da produção, das inovações tecnológicas, da flexibilização e
desregulação, cria novas exigências para a formação para o trabalho, seja ele simples ou
complexo.
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Estas transformações engendradas pela ofensiva do capital produziram uma sucessão
de ideias e teorias acerca da nova realidade do mundo do trabalho. Nesse contexto, aparecem
novos conceitos e noções, tais como sociedade do conhecimento, sociedade tecnológica,
sociedade da informação, sociedade cognitiva, capital intelectual, empregabilidade,
laboralidade, competência, aprender a aprender, entre outros.
A nova ideologia da educação profissional, disseminada pelas instituições
multilaterais, pelas organizações empresariais e pelos documentos oficiais do MEC e do CNE,
traz à baila um conjunto heterogêneo e difuso de fenômenos que possui os seguintes
componentes básicos: defesa da educação básica como meio para gerar os conhecimentos e
habilidades gerais – saber ler, escrever, dominar os códigos matemáticos e resolver problemas
–, que permitirá ao indivíduo adquirir posteriormente as habilidades específicas na educação
profissional; ênfase no investimento formação de recursos humanos (capital humano) –
adaptando-o e dando-lhe um novo vigor para o contexto do capitalismo global e da
reestruturação produtiva – para melhorar a produtividade e garantir a competitividade das
empresas e do país; ênfase na lógica e/ou “modelo” das competências para garantir a
empregabilidade do indivíduo.
A nova ideologia da educação profissional é inseparável da educação básica, pois
todos os documentos que tratam da educação profissional partem desta como um instrumento
necessário para desenvolver as habilidades gerais – ler, escrever, contar, expressar-se, resolver
problemas –, para posteriormente desenvolver habilidades específicas em cursos de formação
profissional.
Na introdução – capítulo 1 – fazemos um balanço da ofensiva do capital para
responder à crise estrutural que se instaurou no início da década de 1970. Sobretudo,
destacamos o processo de reestruturação produtiva com suas inovações tecnológicas e o
desenvolvimento de novos dispositivos organizacionais e gerenciais, que apresentou várias
experiências de flexibilização, mas foi o toyotismo que se firmou como momento
predominante, disseminando seus princípios e dispositivos organizacionais. Entretanto, não
foi apenas na esfera da produção que o capital empreendeu a ofensiva. Há um ataque direto
contra o trabalho no campo das ideias, da cultura, da ideologia e da política. Ao mesmo tempo
em que a ofensiva do capital promove as transformações na esfera produtiva com as
inovações tecnológicas e organizacionais, desencadeiam-se ataques à organização e aos
direitos do trabalho através da consolidação do Estado neoliberal. Apresentamos também uma
rápida introdução sobre o desenvolvimento da reestruturação produtiva no Brasil.
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No capítulo 2, analisamos como no capitalismo global a atuação das instituições
multilaterais contribuiu para a efetivação da nova ideologia da educação profissional.
Faremos uma rápida exposição histórica sobre a teoria do capital humano, visando entender o
processo de apropriação/adaptação que faz as instituições multilaterais desta teoria no
contexto do capitalismo global. Veremos que o Banco Mundial defende a educação básica
como um mecanismo para redução da pobreza, além do que o Estado deve investir,
prioritariamente, na universalização da educação básica para desenvolver as habilidades
gerais necessárias para a conformação de um trabalhador flexível e adaptável às mudanças no
mundo produtivo. A melhoria da escolarização básica da força de trabalho é importante
porque melhora a produtividade do trabalho, a competitividade da empresa e do país. O
Banco Mundial posiciona-se contrariamente à oferta de educação profissionalizante por parte
do Estado, pois entende que a formação da força de trabalho é de pertinência do setor privado
que reúne as condições e competências necessárias para fazer isso de forma eficiente e eficaz.
Nesse sentido, o Banco é radicalmente contra a institucionalização de uma educação
profissional integrada à educação formal. Esta instituição multilateral enfatiza o diálogo entre
os empregadores e empregados para o encaminhamento da formação profissional, pois isso é
de interesse das duas partes; uma vez que o trabalhador qualificado terá melhores salários,
enquanto o empregador ganhará com o aumento da produtividade do trabalho e com
competitividade de sua empresa. De acordo com esta concepção, o Estado só deve intervir na
formação profissional para corrigir algumas distorções existentes no mercado e diante de
limitações do setor privado para qualificar a força de trabalho necessária. O Estado deve
transferir para as famílias e para os indivíduos o investimento em capital humano, para tanto
deve fazer um processo de convencimento de que o investimento compensa, pois reverte em
rendas futuras. Esta perspectiva transfere para a população a responsabilidade pela educação e
pela formação profissional e desresponsabiliza o Estado. Na concepção do Banco Mundial, a
educação e a formação profissional é um serviço e não um direito. Portanto, a lógica do
Banco Mundial para a educação profissional é privatista em dois sentidos: por um lado
defende a superioridade do setor privado para resolver o problema da formação da força de
trabalho, por outro defende que o Estado transfira a responsabilidade para as famílias e para
os indivíduos. A apropriação/adaptação da teoria do capital humano, promovida pelo Banco
Mundial no contexto do capitalismo global e da reestruturação produtiva fomenta uma
apologia das empresas/corporações e suas capacidades de melhorar a produtividade da força
de trabalho por meio da capacitação e treinamento. Dissemina-se a ideia de que o aumento do
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capital humano individual melhora a capacidade para obter renda, porque o mercado premia o
indivíduo qualificado, recompensando-o por sua capacidade produtiva. Eis aí a teoria da
empregabilidade.
Por outro lado, a CEPAL segue as trilhas do Banco Mundial e recomenda aos países
da América Latina e do Caribe que promovam uma reforma educacional com vistas a adequar
os sistemas para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades requeridas pela
reestruturação produtiva. A CEPAL destaca o vínculo direto entre investimento na
capacitação e adestramento da força de trabalho com o crescimento da produtividade e da
competitividade do país. A CEPAL salienta que é possível a conciliação entre equidade,
competitividade e estabilidade econômica, por meio do equilíbrio entre aumentos salariais e
elevação dos custos unitários de produção. Considera-se que a capacitação é o melhor meio
para aumentar a produtividade do trabalho. A CEPAL, assim como o Banco Mundial, é
bastante crítica em relação à defasagem, deficiência e debilidade da educação básica que
deixa a desejar no atendimento das demandas do mercado. Para a CEPAL, a fonte de
progresso real de uma sociedade está na capacidade desta em mobilizar e articular os seus
recursos humanos. Nesse sentido, adota também uma preocupação com a adaptação da teoria
do capital humano ao contexto do capital reestruturado, manifestando sua apreensão com a
formação dos recursos humanos desde a infância. Por outro lado, a CEPAL traz à baila, em
suas recomendações para a reforma da educação visando à melhoria do capital humano, a
preocupação com os critérios da transformação produtiva com equidade e democracia; o que
pressupõe ênfase na igualdade de oportunidades, na redução das diferenças e no
desenvolvimento econômico pautado no equilíbrio da coesão do corpo social. Nesse ínterim, a
orientação pauta-se na melhoria e universalização da educação básica, argumentando que esta
se constitui na fase terminal do processo formativo para muitos jovens. O documento da
CEPAL em conjunto com a UNESCO (1996) reforça a posição cepalina, porém destacando o
papel da cidadania. Ao mesmo tempo o documento da CEPAL e da UNESCO é muito mais
contundente na defesa da importância da educação para melhorar o capital humano e
contribuir para elevar a produtividade e a competitividade dos países em desenvolvimento.
No capítulo 3, tratamos, especificamente, da reestruturação produtiva e a nova
ideologia da educação profissional: adaptação e competências. Procuramos compreender a
lógica das competências que é um dos principais componentes que dão fundamentos à nova
ideologia da educação profissional que se desenvolveu no contexto da reestruturação
produtiva. Assim, buscamos aprofundar a reflexão sobre as competências. Veremos como esta
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se desenvolve na esfera das empresas e dissemina-se para o conjunto da sociabilidade
humana, tornando-se um verdadeiro consenso que se constitui num discurso orgânico do
capital, em busca do trabalhador flexível e adaptável à lógica da reestruturação produtiva que
tem, no toyotismo, o seu momento predominante.
No capítulo 4, fazemos uma exposição dos antecedentes da reforma da educação no
Brasil, tendo como parâmetros a preocupação com a educação voltada para a formação da
força de trabalho. Para tanto, elegemos o documento Questões críticas da educação
brasileira, que trata do problema da educação e seu papel no processo de formação da força
de trabalho e na competitividade. Este documento foi produzido no ano de 1995, num fórum
promovido pelo governo federal com representantes de vários ministérios (MEC, MTB,
MCT/CNPq) juntamente com diversas organizações representativas de vários setores da
sociedade civil. Esse fórum, sob a coordenação do Ministério do Trabalho, com foco no
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade – (PBQP), esboçou o início das reformas
educacionais com preocupações e propostas que estão contidas neste documento que foi
redigido por Claudio Salm e Azuete Fogaça. Este documento problematiza a questão das
transformações produtivas, das inovações tecnológicas e do advento de novos dispositivos
organizacionais e gerenciais e o atraso da educação brasileira, sobretudo, da educação básica
que não consegue dar conta de gerar as novas competências e habilidades demandadas pelo
mercado. Coloca-se ênfase na necessidade de formar o cidadão produtivo para melhorar a
competitividade do país. Esse documento apropria-se de várias ideias desenvolvidas pelo
Banco Mundial e a CEPAL, como a relação da melhoria da educação básica com o aumento
da produtividade e da competitividade. Analisamos também o livro de Guiomar Namo de
Mello – Cidadania e competitividade: desafios educacionais do terceiro milênio – (1993),
porque esta autora ocupou funções de destaque no processo de reforma da educação nos anos
1990, como conselheira e relatora no Conselho Nacional de Educação, assim como intelectual
orgânica numa perspectiva neoliberal. O livro de Mello contribuiu para disseminar as
recomendações da CEPAL e do Banco Mundial entre os educadores brasileiros, além do que
antecipa uma série de conceitos e princípios que aparecerão mais tarde na legislação
educacional. A obra de Mello ressalta a necessidade do desenvolvimento das habilidades
cognitivas e das competências sociais da força de trabalho na busca de uma reestruturação
competitiva da economia, com equidade social. Dá-se ênfase também à cidadania e à
democracia. Mello é uma das principais intelectuais orgânicas que contribui para a
disseminação da nova ideologia da educação profissional, possui uma retórica extremamente
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eficiente do ponto de vista do capitalismo manipulatório. Analisamos ainda o documento
Tecnologia, emprego e educação: interfaces e propostas, publicado em 1999 pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT). Esse documento foi produzido no âmbito do Programa de
Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria (PACTI) e apresenta uma descrição das
transformações decorrentes da reestruturação produtiva e da internacionalização da economia,
da competitividade, do avanço tecnológico e da globalização. Destaca a eliminação de postos
de trabalho e o redirecionamento do papel do Estado para a competitividade. O documento
menciona o debate existente na sociedade sobre o alcance da reestruturação produtiva e das
novas tecnologias, mostrando a falta de consenso, entre as organizações representativas de
diferentes segmentos participantes do PACTI, quanto à modernização das atividades
produtivas no Brasil. Por um lado, havia alguns setores que sustentavam existir uma
generalização das novas tecnologias e dos novos dispositivos organizacionais, outros
defendiam haver uma heterogeneização da modernização que ocorria apenas com a
incorporação marginal das inovações tecnológicas e organizacionais. Na sequência,
analisamos como a nova ideologia da educação profissional se configurou na legislação
brasileira a partir da sanção da Lei n.º 9.394/96, buscando a compreensão do tratamento
dispensado à relação trabalho e educação no conjunto da legislação (LDB, Decretos,
Pareceres e resoluções) ao longo dos anos 1990. Vislumbramos que a concepção de trabalho
que orienta a reforma reduz o trabalho a emprego e ocupação, sendo, portanto, uma visão
limitada que não apreende a importância do trabalho como categoria histórico-ontológica.
Veremos que a legislação educacional que se efetivou pelo conjunto legal implicou num
retrocesso para a educação profissional à medida que impediu a possibilidade de um ensino
médio que integrasse os conteúdos da educação geral com a formação técnico profissional.
Apesar de nossa tese ser sobre a nova ideologia da educação profissional, tivemos que
analisar o Parecer CNE/CEB n.º 15/98 que tratou das Diretrizes curriculares nacionais do
ensino médio, pois o Parecer CNE/CEB n.º 16/99, que tratou das Diretrizes curriculares
nacionais para a educação profissional de nível técnico, retoma os conceitos e princípios
desenvolvidos no Parecer n.° 15/98 e os adapta à educação profissional, criando ainda os
princípios específicos da educação profissional. Teremos a oportunidade de ver que a nova
ideologia da educação profissional na legislação brasileira parte das premissas do Banco
Mundial e da CEPAL, segundo as quais com as transformações tecnológicas e
organizacionais, as empresas passam a demandar uma força de trabalho flexível com
habilidades e competências para adaptar às mudanças no trabalho. Outro forte componente da
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nova ideologia da educação profissional é o pressuposto construído pelo Banco Mundial e a
CEPAL de que cabe à educação básica desenvolver as habilidades gerais que permitirão ao
indivíduo adquirir as habilidades específicas, posteriormente, em cursos de habilitações
profissionais. Nessa perspectiva, a lógica das competências é o componente principal da nova
ideologia da educação profissional. A lógica das competências é o principal componente das
Diretrizes curriculares tanto do ensino médio, como da educação profissional de nível técnico.
Concluímos salientando a necessidade de se contrapor à ideologia da nova educação
profissional, tomando a qualificação profissional como construção e relação social. Para tanto,
é necessário problematizar não apenas a qualificação, mas todo o conjunto do mundo do
trabalho. Dessa forma deve-se repor o debate a partir do exército industrial de reserva, da
precarização e degradação decorrente da terceirização e subcontratação do trabalho, situação
em que os trabalhadores são convocados a exercer múltiplas tarefas.




INTRODUÇÃO
O sistema do capital conviveu com duas décadas de expansão graças às excepcionais
taxas de crescimento, no contexto posterior à Segunda Guerra Mundial, entre o fim da década
de 1940 ao fim da década de 1960, período que Eric Hobsbawm (1995) cunhou como a “Era
de Ouro” do capitalismo.
Entretanto, a partir do final da década de 1960 manifestaram-se os primeiros sintomas
de uma crise do capital, que veio a transformar-se numa crise de longa duração, rastejante e
estrutural. A partir de então, o capital passou a conviver com baixas taxas de lucro e,
consequentemente, com baixas taxas de investimento no setor produtivo.
De tal forma que o setor industrial nos Estados Unidos da América só conseguiu
iniciar sua recuperação após 1985. O governo dos EUA contou de início com a ajuda do Japão
e da Alemanha para induzir uma forte desvalorização no dólar, processo que se fez
acompanhar por uma década de manutenção do crescimento dos salários reais próximo de
zero.
Hobsbawm (1995, p. 393) salienta que “[...] a história dos vinte anos após 1973 é a de
um mundo que perdeu suas referências e resvalou para a instabilidade e a crise.” Após o
episódio da instauração da crise, o crescimento econômico, nos países de capitalismo
avançado, continuou. No entanto, num ritmo muito mais lento, com reflexo na drástica
redução no produto interno bruto (PIB), com exceção de alguns países asiáticos, “[...] cujas
revoluções industriais só haviam começado na década de 1960.”
Dessa forma, a economia capitalista já se encontrava no “olho do furacão” da
expansão financeira, com poderes que as unidades nacionais não conseguiram mais deter, ou,
sequer, colocar limites. Quase na gênese do processo em meados da década de 1970, “[...] o
volume das transações puramente monetárias realizadas nos mercados monetários offshore1 já
ultrapassava em muitas vezes o valor do comércio mundial” (ARRIGHI, 1996, p. 309).
Brenner (2003, p. 68) destaca o fato do governo dos EUA, diante da brutal queda nas
taxas de lucro do setor manufatureiro, que se configurou numa virada histórica de um período
de longa expansão para uma fase de longa estagnação para a economia mundial a partir da

1

OFFSHORE. Termo em inglês que designa qualquer organização financeira sediada fora dos Estados Unidos.
Assim, por exemplo, um banco sediado no Panamá é considerado um offshore bank e suas operações são
submetidas a uma legislação especial nos Estados Unidos (SANDRONI, 1999, p. 429).
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década de 1970, ter auxiliado e estimulado seus produtores a reagir à crise e enfrentar uma
concorrência internacional intensificada, que comprimia as taxas de retorno dos
investimentos. Além do que, diante da desaceleração do mercado mundial e das dificuldades
dos produtores estadunidenses “[...] o governo buscou em particular deslocar para os
concorrentes estrangeiros dos fabricantes americanos os custos da desaceleração sistêmica.”
De tal forma que as decisões do governo dos EUA, impotente ante a crise que se aprofundava,
acabaram por provocar uma profunda transformação nas relações monetárias internacionais.
Brenner (2003, p. 68) afirma que:
Em agosto de 1971, a administração Nixon fechou a janela do ouro,
encerrando a conversibilidade do dólar. Em fevereiro de 1973, forçou a
economia mundial a renunciar ao sistema de Bretton Woods de taxas de
câmbio fixas e partir para os câmbios flutuantes. Enquanto isso, entre 1970 e
1973, recorreu a uma política monetária ultra-expansionista não só a fim de
estimular a economia, mas também empurrar para baixo o valor do dólar.

Harvey (1994) salienta que a crise se instaurou porque havia um potencial elevado de
excedentes inutilizáveis, investidos principalmente em fábricas e equipamentos ociosos que
propiciava a intensificação da competição. Brenner (2003, p. 75) também destaca o fato da
crise decorrer do excesso de capacidade e de produção que atingiu todo o sistema, pois as
empresas do setor manufatureiro – em nível internacional – produziram, em conjunto, muito
além do que vinham produzindo até então, o que agravou de vez o problema dos meios de
produção supérfluos. Nos países membros do Grupo dos Sete (G-7)2, o capital produtivo não
conseguiu evitar a diminuição no crescimento da produtividade no transcorrer da década de
1970, de tal forma que esta caiu “[...] de 5,2%, entre 1960 e 1973, para 3,8% entre 1973 e
1979”. Os empresários desses países passam a pressionar mais ainda para “[...] reduzir o
crescimento real dos salários e dos encargos sociais como forma de auxiliar na defesa dos
lucros” (BRENNER, 2003, p. 75).
Esse processo ocasionou uma drástica e duradoura redução no crescimento do capital
investido, assim como no consumo, ou seja, o resultado foi que houve uma diminuição da
demanda privada. Isso “[...] veio em companhia de uma tendência a recessões cada vez mais
profundas; pois, em presença de reduzidas taxas médias de lucro, um número crescente de
empresas se viu à beira da falência, vulnerável a choques” (BRENNER, 2003, p. 75-76).

2

Denominação da organização que reúne sete países, importantes potências econômicas (Alemanha, Japão,
Itália, França, Grã-Bretanha, Canadá e Estados Unidos). Além desses países, o G-7 incorporou posteriormente
a Rússia, principalmente pela sua importância política e militar, em decorrência disso, essa organização passou a
denominar-se G-7+1. Essa organização reúne-se anualmente para debater diversos problemas de interesses do
capital, principalmente os que dizem respeito à política econômica, monetária e financeira mundial.
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Brenner (2003) chama a atenção para o fato de a concorrência intercapitalista, após os
dois choques que provocaram altas nos preços do petróleo, não conseguir evitar recessões
muito sérias em 1974-75 e depois em 1979-80. Esse autor afirma que aumentos da mesma
magnitude nos preços do petróleo e também nas matérias-primas haviam ocorrido na fase
anterior, quando o capitalismo vivia o boom pós-guerra e que tais saltos nos preços não
afetaram a normalidade do mercado, pois foram absorvidos com facilidade.
Ao longo das décadas de 1970 e 1980, essa crise estrutural manifestou-se de várias
formas, sendo assim descritas: “[...] baixo investimento e fraco crescimento, desemprego,
inflação, redução no ritmo do progresso técnico, lentidão da progressão do salário, diminuição
da rentabilidade do capital” (DUMÉNIL; LÉVY, 2003, p. 15).
No espectro político, um dos acontecimentos mais marcantes dessa época foi a Guerra
do Vietnã, que conduziu os Estados Unidos a uma crise militar e de legitimidade mundial. O
resultado da Guerra com o Vietnã colocou em questão a credibilidade de vigilante do mundo
que os EUA haviam conquistado com a Guerra Fria, criando um vazio de poder que levou
forças políticas locais, em várias partes do mundo, a buscarem alternativas para o exercício da
soberania. Intensifica-se o processo de desmanche de regimes políticos que os EUA haviam
procurado concretizar, como foi o caso do Irã e da Nicarágua.
A inversão de relações de poder em favor dos países do Terceiro Mundo e o
consequente enfraquecimento dos EUA “[...] foi uma experiência muito deprimente para a
burguesia do Ocidente em geral e dos EUA em particular” (ARRIGHI, 1996, p. 333).
Sobretudo, esse fato foi deprimente porque interferiu diretamente no processo de competição
intercapitalista, criando dificuldades para a rentabilidade do capital, pois afetou diretamente
os lucros. Esse vínculo entre crise do poder mundial dos EUA e a redução radical dos lucros
não foi acidental. Nesse sentido, Arrighi (1996, p. 334) afirma que:
O preço do petróleo cru já havia começado a subir antes do ‘choque’ de
1973. Mas foi o virtual reconhecimento da derrota no Vietnã pelo governo
norte-americano, imediatamente seguido pelo abalo ao mito da
invencibilidade israelense durante a Guerra do Yom Kippur, que instigou a
OPEP a proteger eficazmente seus membros da depreciação do dólar e a
impor ao Primeiro Mundo um desembolso substancial em troca do petróleo.
Combinada com a explosão de salários anterior, a explosão dos preços do
petróleo forçou as empresas do Primeiro Mundo a competirem, com
intensidade ainda maior do que já vinham fazendo, pela oferta de mão-deobra e energia do Terceiro Mundo, sob a forma de preços reais mais
elevados do petróleo cru e de outras matérias-primas.

Desta forma, à medida que ficou cada vez mais claro, pelos sintomas, que a crise não
seria passageira, mas sim de longa duração, pois, o problema era estrutural, o capital tratou de
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partir para a ofensiva em busca de novos horizontes para o retorno das altas taxas de lucro nos
patamares dos vinte anos da fase dourada do pós-guerra.

1.1 A ofensiva do capital e a reestruturação capitalista do final do século XX

Hobsbawm (1995) assim como denominou a fase de sucesso de expansão do
capitalismo no pós-guerra de “Era de Ouro”, cunhou as décadas posteriores à instauração e
desenvolvimento da crise de “Décadas de Crise”. Nessas décadas, a classe trabalhadora
passou a conviver com sintomas extremamente desagradáveis com relação aos empregos, aos
salários e às condições gerais de existência e sociabilidade, em decorrência da crise e da
ofensiva do capital.
Nas “Décadas de Crise”, o capital promoveu ofensivas em várias frentes. Primeiro,
promoveu uma reestruturação capitalista, no bojo da qual se desenvolve o complexo de
reestruturação produtiva, com várias experiências de flexibilização3, cujo momento
predominante veio a ser o toyotismo.
Alves (1999, p. 57) ao analisar a crise estrutural de valorização do capital destaca os
seguintes componentes que contribuíram para a ofensiva do capital a partir da década de
1970:
1- A força intrínseca do capital adquirida graças à longa fase de acumulação
dos ‘trinta anos gloriosos’. 2- As novas tecnologias que as corporações
transnacionais, perseguidas pela concorrência dos grupos japoneses,
souberam utilizar para seus próprios fins, principalmente com o intuito de
modificar suas relações com os trabalhadores assalariados e as organizações
sindicais. 3- Um apoio fundamental por parte dos próprios Estados
capitalistas, sob a forma das políticas de liberalização, desregulamentação e
privatização (as políticas neoliberais) (ALVES, 1999, p. 57).

Porém, a ofensiva do capital não se limita ao mundo produtivo e à relação capital
versus trabalho. Para o capital, tratava-se de consolidar e legitimar um novo regime de
acumulação de capital e regulação social. Nesse sentido, a ofensiva se efetuou, de forma
efetiva, também nas esferas da política e da ideologia.

3

Na tentativa de responder à crise de produção, por meio da busca de novos meios de organização, gestão e
controle da força de trabalho, o capital empreendeu várias experiências de inovações, entre os quais destacam-se
a “especialização flexível” que ocorreu na “Terceira Itália” e o ”kalmaranismo” da Volvo na cidade de Kalmar
na Suécia. Entretanto, é o Sistema Toyota de Produção – toyotismo – desenvolvido pela Toyota no Japão, a
experiência com maior capacidade de expressar as necessidades imperativas do capitalismo mundial na fase da
reestruturação produtiva.
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Dessa forma, ocorreu também uma reestruturação política, na instância do Estado, ou
seja, o capital tratou de consolidar o Estado neoliberal4, concomitantemente ao processo de
reestruturação produtiva, com o desenvolvimento da nova empresa, a empresa toyotista, com
seus nexos e princípios organizacionais, visando à formação de um novo nexo psico-físico da
classe trabalhadora.
Portanto, faz-se necessário tratarmos da ideologia em seu aspecto não só
neoliberalizante, mas também toyotizante. Isso porque ao versarmos sobre o processo de
reestruturação capitalista, teremos que analisar como isso ocorreu na produção e na política e
também na ideologia e na cultura, porquanto o capital em sua ofensiva também promoveu
uma reestruturação ideológica e cultural, cujo expressão é a ideologia do pós-modernismo, de
sua aversão à verdade, à totalidade etc.
Alves (2009, p. 34) destaca um fator importante nesta ofensiva, ao apontar que o
processo de reestruturação é mais amplo do que simplesmente produtivo, pois se constitui
numa totalidade concreta de reestruturação do capital que “[...] implica ondas reestruturativas
de largo espectro na economia, produção, política, cultura, tecnologia e psicologia social,
processos reestruturativos que iriam marcar as décadas de 1980 e 1990.” Portanto, trata-se de
processos reestruturativos que criam impactos em todas as esferas da sociabilidade, com
implicações para o mundo do trabalho e para as formas de viver, sentir e pensar.
Desta forma, Alves (2009, p. 34) afirma que:
Surge um novo e precário mundo do trabalho, um novo mundo da economia
(financeirização), mundo da política (Estado neoliberal), mundo da cultura
(pós-modernismo), mundo da tecnologia (III Revolução Industrial com suas
terceira e quarta revoluções tecnológicas) e mundo da sociabilidade (o sóciometabolismo da barbárie).

Por conseguinte, em nossa tese, ao tratarmos da reestruturação produtiva, lidaremos
com um conjunto de valores que se articula com as formas ideológicas que estão na produção,
na política e na cultura. Afinal, na perspectiva da totalidade, as diferentes esferas da
sociabilidade estão articuladas e intrincadas, de maneira que no processo de consolidação da
reforma da educação, sobretudo a profissional – em que impera uma nova ideologia da
educação profissional fundada na nova teoria do capital humano e na lógica das competências
–, destaca-se a questão do trabalho, da política, da cultura e da ideologia.
Os valores do individualismo, pressupostos fundantes do liberalismo, retomados,
adaptados e revigorados pelo neoliberalismo, cruzam com a ideologia do toyotismo ao

4

O conceito de Estado neoliberal é uma formulação de David Harvey (2008), para exprimir o papel do Estado na
restauração do poder de classe, no contexto do neoliberalismo.
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articular, por exemplo, a formação profissional, a questão da empregabilidade e das próprias
competências como valores individuais. Afinal, o discurso é voltado para o indivíduo que tem
que aprender a ser, aprender a aprender, num viés individualista possessivo, como cunhou
Popkewitz (1997).

1.2 O processo de reestruturação produtiva
A resposta do capital à crise estrutural instaurada a partir do final da década de 1960,
fez emergir um complexo de reestruturação produtiva. Harvey (1994) desenvolveu uma
tentativa de apreender criticamente esta dimensão da reestruturação capitalista, denominandoa de acumulação flexível – um processo desenvolvido pelo capital a partir da crise da
produção em massa fundada no fordismo, nos países de capitalismo avançado, a partir do final
da década de 1960. Com a assim denominada acumulação flexível, desenvolveu-se um
fenômeno histórico capaz de transformar radicalmente a sociabilidade, colocando na
defensiva o movimento sindical, sobretudo em decorrência do desemprego em massa.
A assim denominada acumulação flexível constitui-se num processo desenvolvido
pelo capital a partir da instauração da crise estrutural da produção em massa fundada no
fordismo, nos países de capitalismo do núcleo orgânico do capital. De acordo com Harvey, a
acumulação flexível constitui-se num confronto com a rigidez do fordismo, que “[...] se apóia
na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões
de consumo” (HARVEY, 1994, p. 140).
Assim, Harvey (1994, p. 140-41) salienta que a acumulação flexível é um processo
que:
[...] Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente
novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos
mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial,
tecnológica e organizacional [...] O trabalho organizado foi solapado pela
reconstrução de focos de acumulação flexível em regiões que careciam de
tradições industriais anteriores e pela reimportação para os centros mais
antigos das normas e práticas regressivas estabelecidas nessas novas áreas. A
acumulação flexível parece implicar níveis relativamente altos de
desemprego ‘estrutural’ (em oposição a ‘friccional’), rápida destruição e
reconstrução de habilidades, ganhos modestos (quando há) de salários reais e
o retrocesso do poder sindical - uma das colunas políticas do regime fordista.

A flexibilização do trabalho conduz, inevitavelmente, a uma radical reestruturação nas
relações de trabalho, pois os capitalistas aproveitam o enfraquecimento do movimento
sindical para imporem contratos de trabalho cada vez mais flexíveis, precarizando as relações
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de trabalho por meio da desregulamentação da legislação trabalhista, eliminando direitos que
demandaram décadas de lutas para serem conquistados. Esse processo acarreta uma drástica
heterogeneização, complexificação, precarização e deterioração do trabalho, aumentando a
exploração sobre o contingente feminino e a subproletarização, que se expressa na expansão
do trabalho em tempo parcial, temporário, precário, subcontratado, terceirizado (ANTUNES,
1995, p. 41).
Alves (2009, p. 34) salienta que com a crise estrutural do capital juntamente com a
nova temporalidade histórica, que se abriu com o candente acúmulo de contradições
capitalistas, ocorreram importantes mutações na dinâmica capitalista, quer seja na esfera da
produção ou da reprodução social. “[...] É o que podemos chamar de complexo de
reestruturações capitalista”, sentencia.
Com a reestruturação produtiva, o capital ganhou fôlego para impor a sua lógica de
exploração e controle por toda parte, pois está cada vez mais organizado e ávido para
expandir “[...] através da dispersão, da mobilidade geográfica e das respostas flexíveis nos
mercados de trabalho, nos processos de trabalho e nos mercados de consumo, tudo isso
acompanhado por pesadas doses de inovação tecnológica, de produto e institucional”
(HARVEY, 1994, p. 150-151).
De maneira tal que a chamada “acumulação flexível” do capital, desenvolvida nas
décadas de crise de acumulação do final do século XX, se reflete num conjunto de medidas
adotadas pelo sistema do capital para responder à crise estrutural de acumulação do capital,
que se instaurou a partir do final da década de 1960.
Deliberadamente, as mutações decorrentes da reestruturação produtiva provocaram um
processo de desindustrialização em lugares tradicionais e estimularam a industrialização de
novas regiões. A reestruturação capitalista, no bojo da qual ocorreu a reestruturação
produtiva, causou o fenômeno da migração das empresas industriais dos países desenvolvidos
– onde havia altos salários –, em busca dos baixos salários pagos nos países da periferia, pois
para “[...] cada trabalhador empregado as tarifas texanas em El Paso era um luxo econômico
quando havia um outro à mão, mesmo que inferior, por um décimo do salário do outro lado
do rio, na Juárez mexicana” (HOBSBAWM, 1995, p. 403).
Hobsbawm (1995) ressalta o fato de que nas décadas de crise, tanto nos países de
industrialização mais antiga, como naqueles de industrialização mais recente, imperava a
lógica férrea da mecanização, que tendia a transformar, mais cedo ou mais tarde, “o mais
barato ser social trabalhador mais caro que uma máquina capaz de realizar o trabalho”
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(HOBSBAWM, 1995, p. 403). Esse fenômeno levou o historiador marxista britânico a tomar
o Brasil como exemplo, conforme expressa a citação a seguir:
Mesmo barato como é o trabalho no Brasil, em comparação com Detroit e
Wolfsburg, a indústria automobilística em São Paulo enfrentava os mesmos
problemas de crescente redundância de trabalho causada pela mecanização
que em Michigan e na Baixa Saxônia, ou assim disseram líderes sindicais em
1992. O desempenho e a produtividade da maquinaria podiam ser elevados
constantemente, e para fins práticos interminavelmente, pelo progresso
tecnológico, e seu custo, dramaticamente reduzido. O mesmo não se dava
com o desempenho dos seres humanos, como demonstra uma comparação
das melhoras na velocidade do transporte aéreo com o recorde dos cem
metros. De qualquer modo, o custo do trabalho humano não pode, por
nenhum período de tempo, ser reduzido abaixo do custo necessário para
manter seres vivos num nível mínimo aceitável como tal em uma sociedade,
ou na verdade em qualquer nível. Os seres humanos não foram
eficientemente projetados para um sistema capitalista de produção. Quanto
mais alta a tecnologia, mais caro o componente humano de produção
comparado com o mecânico (HOBSBAWM, 1995, p. 403-404).

As Décadas de Crise produziram uma tragédia histórica, já que o processo de
reestruturação produtiva provocou a dispensa da força de trabalho num ritmo muito mais
rápido do que a capacidade do mercado em gerar novos postos de trabalho. Além disso, “[...]
esse processo foi acelerado pela competição global, pelo aperto financeiro dos governos que
direta ou indiretamente – eram os maiores empregadores individuais”. A partir da virada
neoliberal no final da década de 1970, com a ascensão de Thatcher e Reagan ao poder,
reforçou-se a predominância da “teologia do livre mercado que pressionava em favor da
transferência de emprego para formas empresariais de maximização de lucros, sobretudo para
empresas privadas que, por definição não pensavam em outro interesse além do seu próprio
pecuniário” (HOBSBAWM, 1995, p. 404).
Hobsbawm (1995) manifesta uma inquietante preocupação ao abordar uma questão
fundamental, que vem ao encontro de nossas preocupações ao escrever esta tese, qual seja, o
problema do destino da força de trabalho diante das novas exigências de qualificação postas
pelo capital nesse contexto. Na perspectiva do autor:
Em outras palavras, o campesinato, que formara a maioria da raça humana
em toda a história registrada, fora tornado supérfluo pela revolução agrícola,
mas os milhões não mais necessários na terra eram, no passado, prontamente
absorvidos por ocupações necessitadas de mão-de-obra em outros lugares,
que exigiam apenas disposição para trabalhar, adaptação de habilidades
rurais, como cavar e erguer paredes, ou capacidade de aprender no trabalho.
Que aconteceria aos trabalhadores nessas ocupações quando por sua vez se
tornassem desnecessários? Mesmo que alguns pudessem ser retreinados
para os empregos de alta qualificação da era da informação, que
continuavam a expandir-se (a maioria dos quais exigia cada vez mais
educação superior), não havia suficientes empregos desse tipo para
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compensar (...). Que aconteceria, aliás, aos camponeses do Terceiro Mundo
que ainda fugiam em massa de suas aldeias? (HOBSBAWM, 1995, p. 404,
grifo nosso).

Nos países de capitalismo desenvolvido, os trabalhadores colocados nesta situação
tinham como recorrer ao sistema previdenciário, ao seguro desemprego, porém, aqueles que
se tornavam dependentes permanentes da previdência sofriam com os ressentimentos,
desprezos e preconceitos por parte daqueles que conseguiam continuar ganhando a vida com o
trabalho. Não obstante, as condições de vida dos trabalhadores desempregados dos países
pobres eram muito mais difíceis, conforme explicita Hobsbawm (1995, p. 405):
Nos países pobres, entravam na grande e obscura economia ‘informal’ ou
‘paralela’, em que homens, mulheres e crianças viviam, ninguém sabe
exatamente como, por meio de uma combinação de pequenos empregos,
serviços, expedientes, compra, venda e roubo. Nos países ricos, começavam
a constituir ou reconstituir uma ‘subclasse’ cada vez mais separada e
segregada, cujos problemas eram de facto encarados como insolúveis, mas
secundários, pois eles formavam apenas uma minoria permanente. A
sociedade de gueto da população negra natural dos EUA tornara-se o
exemplo didático desse submundo social. Não que a ‘economia negra’
estivesse ausente do Primeiro Mundo. Pesquisadores ficaram surpresos ao
descobrir que no início da década de 1990 os 22 milhões de famílias da GrãBretanha tinham juntos mais de 10 bilhões de libras em dinheiro vivo, ou
uma média de 420 libras por família, uma cifra tida como tão alta porque a
‘economia negra negocia em grande parte com dinheiro’ (Financial Times,
18/10/93).

De fato, o trabalho está cada vez mais terceirizado, com contratos de curta duração –
empregos temporários. Aumentam, também, o trabalho em tempo parcial, os trabalhadores em
domicílio e os explorados em forma de estagiários e, para complicar mais ainda, os
trabalhadores da “economia subterrânea”, que se encontram no cúmulo da instabilidade, “[...]
que tentam escapar ao desemprego trabalhando ‘clandestinamente’ (sendo, além disso,
frequentemente colocados em situação de subcontratação em relação à economia oficial), ou
entregando-se à pequena produção mercantil [...]” (BIHR, 1999, p. 86).
Essas categorias profissionais são submetidas a inúmeras situações de vexames e
constrangimentos decorrentes da situação em comum de submissão. Bihr (1999, p. 86)
explicita esta condição da seguinte forma:
Essas diferentes categorias de trabalhadores têm em comum a submissão a
um conjunto de constrangimentos, instabilidade de emprego e, portanto, de
renda; desregulamentação mais ou menos forçada de suas condições
jurídicas de emprego e de trabalho (em relação às normas legais ou
convencionais); conquistas e direitos sociais em regressão; a maior parte do
tempo, ausência de qualquer proteção e expressão sindicais; enfim, tendência
à individualização extrema da relação salarial.
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Toda a ossatura de novos arranjos organizacionais e as mutações delas decorrentes,
que as empresas capitalistas promoveram em diferentes regiões do planeta a partir da década
de 1970, visando retomar o aumento na taxa de lucro do capital, contribuíram para o
surgimento de “um novo tipo de empreendimento capitalista”. No conjunto, estas
experiências representam o regime denominado por Harvey de acumulação flexível, de tal
maneira que foi nesse processo que o capital reencontrou-se com seu ser-precisamente-assim,
afirma Alves com base em Lukács. Nesse sentido, “[...] é como se, a partir daí, o capital
tivesse descoberto o ‘segredo’ (ou o ‘mistério’) de um novo padrão de produção de
mercadorias.” Esse “segredo” ou “mistério” – é o toyotismo –, desenvolvido no Japão
algumas décadas antes, porém, “[...] no decorrer dos anos 1980, o toyotismo tende a assumir
valor universal, surgindo como ‘produção enxuta’ – a lean production – uma nova
racionalidade produtiva do capital em sua etapa de mundialização” (ALVES, 2009, p. 39).
O toyotismo é o carro chefe do processo de reestruturação produtiva, pois são os seus
“[...] protocolos técnico-organizacionais que são traduzidos em valores e as regras de gestão
do trabalho vivo nas grandes empresas e que atingem hoje os mais diversos empreendimentos
capitalistas, seja da indústria ou dos serviços.” De tal maneira que, no contexto da
reestruturação produtiva, as empresas são forçadas pela concorrência “[...] a adotar
procedimentos técnico-organizacionais oriundos da matriz ideológico-valorativa toyotistas.”
De fato, os valores e dispositivos organizacionais desenvolvidos no âmbito do Sistema Toyota
de Produção tornaram-se senso comum na área da gestão do capital (ALVES, 2007b, p. 38).
O conceito de toyotismo – na perspectiva que usamos – não se reduz ao sistema da
empresa Toyota e suas fábricas, ou seja, não se restringe ao “modelo japonês” que está
amplamente disseminado na sociologia do trabalho, tratado sob a forma do espanto
impressionista. O toyotismo, assim como o fordismo – com o qual possui uma relação de
ruptura e continuidade – pressupõe uma filosofia de organização da produção e, portanto, do
trabalho.
A gênese histórica do toyotismo, obviamente está na fundação da Toyota, o que
remonta à década de 1930. Entretanto, foi no contexto da década de 1950 que o
desenvolvimento do Sistema Toyota de Produção ganhou fôlego, ao derrotar o combativo
sindicalismo japonês da época. Com a implosão da crise – rastejante e estrutural – do capital,
na virada da década de 1960 para 1970, surgiram outras experiências de organização e gestão
da produção e do trabalho. Entretanto, foi o toyotismo com seus protocolos e nexos
organizacionais que se tornou dominante em todo o sistema.
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Taiichi Ohno (1997, p. ix), na apresentação da edição inglesa salienta que o Sistema
Toyota de Produção começou a ser implantado logo após a Segunda Guerra Mundial, mas não
atraiu a atenção da indústria japonesa até a crise do petróleo de 1973.
Ohno (1997, p. ix) afirma que:
Os gerentes japoneses, acostumados à inflação e às altas taxas de
crescimento, se viram subitamente confrontados com crescimento zero e
forçados a lidar com decréscimos de produção. Foi durante esta emergência
econômica que eles notaram os resultados que a Toyota estava conseguindo
com a sua implacável perseguição à eliminação de desperdício. Eles
começaram a enfrentar o problema de introduzir o sistema nos seus locais de
trabalho.

O criador do Sistema Toyota salienta que sua “invenção” não se reduz ao sistema de
produção, pois “[...] revela sua força como um sistema gerencial adaptado à era atual de
mercados globais e de sistemas computadorizados de informações de alto nível” (OHNO,
1997, p. ix).
Para Ohno, os dois pilares do Sistema Toyota de Produção são o just-in-time e a
automação com um toque humano. O autor resolve compara esses dois pilares com a
organização de um time de beisebol, afirmando que “[...] a autonomação correspondente à
habilidade e ao talento dos jogadores individuais, ao passo que o just-in-time é o trabalho da
equipe envolvida em atingir um objetivo preestabelecido” (OHNO, 1997, p. 29).
Nesse sentido, Ohno (1997, p. 29) afirma que:
Por exemplo, um jogador na área do campo externo nada terá a fazer
enquanto o jogador que atira a bola ao batedor não tiver problemas. Mas um
problema – o batedor oponente rebatendo a bola, por exemplo – ativa o
jogador que está no campo externo, que pega a bola e a lança para o jogador
que fica numa das três bases just-in-time para tirar o corredor da jogada.

Nesta analogia, para demonstrar a importância do trabalho em equipe para o Sistema
Toyota de Produção, o autor afirma que numa fábrica os gerentes e supervisores “são como o
gerente da equipe e os treinadores do batedor, do base e do jogador que fica no campo
externo.” Nesta altura, salienta Ohno, quando “[...] um time de beisebol muito bom já
dominou as jogadas, os jogadores podem enfrentar qualquer situação com a ação
coordenada.” Nesse sentido, apropria-se do esporte para destacar a importância da equipe na
organização do trabalho no processo de produção, afirmando que “[...] na manufatura a equipe
da produção que tenha dominado o sistema just-in-time é exatamente como um time de
beisebol que joga bem em equipe” (OHNO, 1997, p. 29).



 .*


A autonomação, de acordo com Ohno, desempenha um duplo papel, por um lado,
evita um desperdício significativo ao eliminar a superprodução na manufatura, por outro,
evita a fabricação de produtos defeituosos. O Sistema Toyota de Produção consegue esse
resultado por meio da autonomação, porque adota “[...] procedimentos de trabalho
padronizados, correspondendo às habilidades de cada jogador, devem ser obedecidos
sempre.” Neste processo, quem joga é o jogador, entretanto, o treinador tem também um
papel essencial, pois “[...] quando surgem anormalidades – isto é, quando a habilidade de um
jogador não pode ser manifestada – instruções especiais devem ser dadas para trazer o jogador
de volta ao normal. Este é um importante dever do treinador” (OHNO, 1997, p. 29).
Nesse sistema, o controle visual – “gestão pela visão” – é determinante para detectar e
trazer à superfície as fraquezas da produção, quer dizer, do trabalhador individualmente – que,
para Ohno, é simplesmente um jogador – permitindo a gerência “[...] adotar medidas que
fortaleçam os jogadores envolvidos.” Nesse sentido, salienta o criador do just-in-time que
“[...] um time de campeonato combina bom trabalho de equipe com habilidade individual.”
Desta forma, ressalta que “[...] uma linha de produção onde o just-in-time e a automação com
um toque humano funcionam juntos será mais forte do que outras linhas. Sua força está na
sinergia destes dois fatores” (OHNO, 1997, p. 29).
Na verdade, Ohno não faz analogia do trabalho apenas com o jogo de beisebol, mas
com o esporte em geral, pois, ao demonstrar os seus “[...] pensamentos sobre o trabalho em
equipe”, afirma que “o trabalho e os esportes têm muitas coisas em comum.” O autor afirma
que no Japão, tradicionalmente, a competição é individual e não coletiva, “[...] como ocorre
nas lutas de sumo e de judô e na esquina kendoo.” Porém, usando a astúcia, o guru do
toyotismo destaca que “[...] na verdade, no Japão nós não ‘competimos’ nestas atividades e
sim ‘procuramos o caminho e o estudamos’ com devoção. Essa abordagem tem sua analogia
no local de trabalho, onde a arte do artesão individual é altamente valorizada” (OHNO,
1997, p. 42-43, grifo nosso).
O autor pontua que foi com a importação da cultura ocidental que os esportes
competitivos de equipe chegaram ao Japão e que são esses esportes que servem de modelo à
organização do trabalho do Sistema Toyota de Produção, porque “[...] na indústria moderna, a
harmonia entre as pessoas de um grupo, como no trabalho em equipe, está em maior demanda
do que a arte do artesão individual” (OHNO, 1997, p. 43).
Ohno apóia-se nos esportes competitivos de equipe, beisebol, vôlei, futebol,
competição de barcos para demonstrar que “[...] a chave para perder ou vencer é o trabalho
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em equipe.”. De tal maneira, que “[...] mesmo com um ou dois jogadores que são estrelas,
uma equipe necessariamente não ganha.” Assim sendo, o esporte é uma chave importante para
abrir corações e mentes para a importância da unidade da equipe em torno dos objetivos, pois
“[...] a manufatura também é feita através do trabalho em equipe.” Dessa maneira, o que
importa é o trabalho em equipe, a cooperação, conquanto possa ser necessário contar com 10
ou 15 operários, por exemplo, “[...] para levar um trabalho de matérias-primas a produto final.
A ideia é o trabalho em equipe – não quantas peças foram usinadas ou perfuradas por um
operário, mas quantos produtos foram completados pela linha com um todo” (OHNO, 1997,
p. 43).
O conceito é simples, se no esporte uma equipe menor pode vencer um jogo por meio
do trabalho de equipe combinado, “[...] o mesmo é verdadeiro num ambiente de trabalho.”
Assim como no esporte, uma orientação técnica equivocada transforma o jogo numa coisa não
divertida de acompanhar. “Do mesmo modo, as coisas não funcionam necessariamente bem
no trabalho só porque áreas de responsabilidade foram atribuídas. O trabalho em equipe é
essencial” (OHNO, 1997, p. 43).
Este é o segredo do toyotismo: difundir ao máximo a ideia de comprometimento e
envolvimento no trabalho em equipe. Porém, além da empresa, o trabalhador é estimulado
pela pressão coletiva exercida pela equipe de trabalho. Como afirma Alves (2007b, p. 137),
“[...] nesse caso, o carrasco dos trabalhadores é o próprio coletivo de trabalho constituído pelo
capital. O que pressupõe, portanto, incrementar a manipulação por meio da supervisão e do
controle operário, exercido pelos próprios operários”, dispensando assim o controle
burocrático. Portanto, o toyotismo desenvolve uma forma de envolvimento, de participação
estimulada e de engajamento que se constitui na “captura” da subjetividade do trabalhador.
Nesse sentido, Alves (2007b, p. 137) afirma que:
Sob o toyotismo, a eficácia do conjunto do sistema não é mais garantida pela
rapidez da operação do operário individual em seu posto de trabalho, como
no fordismo, mas, pela integração, ou engajamento estimulado, da equipe de
trabalho com o processo de produção. Desse modo, o toyotismo utiliza o
‘espírito de equipe’ como estímulo psíquico fundamental. Através do team, o
toyotismo simula um ideal de civilização proposto a todos os operários ou
empregados. Este ideal (ou meta) confere um sentido global à sua ação.

Alves (2007b, p. 181) salienta que a “captura” da subjetividade do trabalhador pelo
capital, por meio da empresa toyotizada é “[...] uma das dimensões cruciais do complexo de
reestruturação produtiva que se desenvolve sob o novo regime de acumulação flexível é a
constituição de estratégias gerenciais voltadas para a ‘captura’ da subjetividade do trabalho
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vivo.” Razão pela qual esse autor destaca que o processo de “captura” da subjetividade
constitui-se no núcleo ideológico do novo regime de acumulação flexível fundado no
toyotismo. Esse processo constitui-se na ideologia orgânica do novo complexo de
reestruturação produtiva fundada no toyotismo que se instaurou com a mundialização do
capital.
Por esta razão Alves ((2007b, p. 181) explicita que:
[...] o nexo essencial do toyotismo é a ‘captura’ da subjetividade, traço
significativo das ideologias gerenciais dos últimos trinta anos. A disputa pela
subjetividade ocorre no interior de um processo de disseminação de uma
pletora de valores-fetiches, expectativas e utopias de mercado que
constituem o que denominamos ‘inovações sócio-metabólicas’ que
perpassam não apenas o espaço da produção, mas o espaço da reprodução
social. O que significa que a ‘captura’ da subjetividade é não apenas um fato
da gestão das empresas, mas um processo social complexo que implica
produção e reprodução social, trabalho e cotidiano, compondo a nova base
sócio-metabólica do que Georg Lukács denominou ‘capitalismo
manipulatório’.

Isto posto, em consonância com Alves (2007b), usamos o conceito de toyotismo em
sentido amplo não reduzido ao “modelo japonês” ou ao “Sistema Toyota de Produção”. Os
princípios de organização e gestão da produção e do trabalho toyotistas, seus conceitos e
ideologia estão disseminados por outras técnicas de administração flexível do capital e
também em legislações, principalmente a educacional. Hoje é possível encontrar princípios
toyotistas em manuais de auto-ajuda empresarial e na literatura em geral.
O toyotismo foi amplamente divulgado com a versão de lean production5, sobretudo,
pelo livro A máquina que mudou o mundo (WOMACK; JONES; ROOS, 1992), constitui-se
em um livro de apologia do Sistema Toyota de Produção. Dessa forma, ao longo das décadas
de 1980 e 1990, os conceitos de produção enxuta, qualidade total, just-in-time, kanban entre
outros do Sistema Toyota de Produção foram espalhados, disseminados e adotados por muitas
empresas em todo o mundo, o que revela a adesão total ou parcial destas à filosofia do
toyotismo.
No contexto da mundialização do capital6, decantado ideologicamente como
globalização, deparamos com um processo de mutação marcado pelas “múltiplas
determinações do capital financeiro, Estado neoliberal e nova base técnica propiciada pela

5

Produção enxuta.
Mundialização do capital é uma expressão criada e utilizada por François Chesnais (1996, p. 24), que após
uma interessante crítica ao conceito de globalização, afirma: “A palavra ‘mundial’ permite introduzir, com muito
mais força do que o termo ‘global’, a idéia de que, se a economia mundializou, seria importante construir
depressa instituições políticas mundiais capazes de dominar o seu movimento. Ora, isso é o que as forças que
atualmente regem os destinos do mundo não querem de jeito nenhum”.
/
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Terceira revolução Industrial, a revolução das redes informacionais [...], a produção do
capital, cujo ser precisamente-assim é ser produção flexível” (ALVES, 2009, p. 41).
A produção do capital diante dessas mutações assume novas determinações, tornandose intensamente “concreta”, razão pela qual, nesse contexto, a “flexibilidade” não diz respeito
apenas à “maior versatilidade possível do trabalhador” – pois diferentemente do que ocorria
no fordismo, com o complexo de reestruturação produtiva, cujo momento predominante é o
toyotismo, a flexibilidade tornou-se uma categoria com poder e força imprescindível para a
organização do processo produtivo.
Alves (2009, p. 41) afirma que:
[a flexibilidade] tornou-se, no sentido geral, um atributo da própria
organização social da produção, uma abstração geral posta pelo “sujeito”
capital, em diversos níveis do complexo de produção de mercadorias,
assumindo, deste modo, uma série de particularizações concretas, com
múltiplas (e ricas) determinações.

Com o processo de mundialização do capital e o complexo de reestruturação
produtiva, ocorreu um processo de precarização do trabalho, que “atinge a objetividade e a
subjetividade da classe dos trabalhadores assalariados.” A “captura” e a “expropriação” da
subjetividade ocorrem porque, nos dispositivos organizacionais e institucionais do novo
complexo de reestruturação produtiva, há mecanismos voltados para o desenvolvimento de
novas formas de mobilização, de envolvimento e integração do trabalho vivo aos pressupostos
da empresa.
Da mesma forma com que apropriamos do conceito de “captura” da subjetividade de
Alves (2007b), incorporamos em nossa tese também o conceito de “expropriação” da
subjetividade de Fontes (2005), por considerarmos que esses conceitos se complementam e
ajudam-nos a compreender a forma como o capitalismo manipulatório age no processo de
controle desenvolvido pelo toyotismo.
Nesse sentido, apesar de extensa, citamos na íntegra a definição que Fontes (2005)
apresenta para o conceito de “expropriação” da subjetividade do trabalhador, qual seja:
A expropriação da subjetividade nada tem a ver com leituras simplistas, que
consideram que falar sobre o processo real equivale a admitir que o
trabalhador tenha se tornado, de fato, pura e simplesmente uma máquina.
Alguns delicados defensores do capitalismo parecem não se incomodar que
essa redução da subjetividade ocorra na realidade (e de forma dramática),
desde que possam continuar exaltando emoções em trabalhadores. Preferem
se comover com o apelo emocional fácil, contribuindo assim para um brutal
empobrecimento cultural, visível em algumas publicações e nos programas
de televisão destinados a confortar tal suposição e a anestesiar as verdadeiras
e fundas angústias. Essa expropriação da subjetividade incide também sobre
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esses pretensos intelectuais, só que não se podem dar ao luxo de percebê-la,
tão ocupados estão em pontificar que o mundo atual é o único possível. Ora,
a expropriação da subjetividade tem a ver, sobretudo, com o fato de que a
consciência efetiva (conhecimento, escolha e afetividade) da dinâmica do
processo deve ser cuidadosamente separada do conjunto de trabalhadores
que realiza tal processo. Assim, procedimentos de gestão chamados de
‘democráticos’, que exigem dos trabalhadores vestir a camisa da empresa e
se investirem exaustivamente no processo de trabalho em nada reduzem a
expropriação da subjetividade dos trabalhadores. Ao contrário, reforçam-na,
por reduzirem o mundo vivido pelos trabalhadores no âmbito de uma
atividade segmentada, isolada do universo social no qual encontra seu
sentido. Ao aprofundarem a vinculação íntima e exclusiva àquele processo
produtivo, esfuma-se a conexão gigantesca entre trabalhadores exigida para
que cada atividade singular tenha lugar. A contradição entre sua função
singular e a forma social na qual a realiza habita o próprio trabalhador. A
expropriação da subjetividade corresponde às imposições reiteradas para
ocultar tal contradição, o que gera crescentes problemas, dificuldades e
sofrimentos, inclusive de ordem psicológica, para enormes massas de
trabalhadores (FONTES, 2005, p. 92-93, grifo nosso).

Alves (2007b) destaca, com base em Gramsci, tratar-se de um novo nexo psicofísico
no processo de controle da classe, em que os princípios organizacionais do toyotismo
coordenam o processo de envolvimento dos trabalhadores, de forma magistral. Assim, na
visão desse autor,
É a constituição de um novo nexo psicofísico capaz de moldar e direcionar
ação e pensamento de operários e empregados em conformidade com a
racionalização da produção. Os dispositivos organizacionais do novo modelo
de gestão (Just-in-time/kan-ban, kaizen, CCQ, etc), mais do que as
exigências da organização industrial do fordismo-taylorismo, sustentam-se
no envolvimento do trabalhador com tarefas da produção em equipe ou jogos
de palpites para aprimorar os procedimentos de produção (ALVES, 2007b,
p. 120).

A “captura” e “expropriação” da subjetividade não advêm só no processo e ambiente
de trabalho, pois a ideologia, os valores que visam esta “captura” e “expropriação” estão
difusas na sociedade. Assim, no complexo social educação, por exemplo, a “captura” e
“expropriação” da subjetividade está presente no ideário de formar o indivíduo – recurso
humano – para manter-se aberto, adaptar-se a mudanças, resolver problemas e a correr riscos,
levando o sujeito a uma vida sufocada pela pressão das competências, aptidões e habilidades.
Como salienta Sennett (2005, p. 21) desenvolvem-se “[...] novas maneiras de organizar o
tempo, sobretudo o tempo de trabalho” e afirmam-se, entre outras, as seguintes premissas:
necessidade de mudar de emprego várias vezes ao longo da vida ativa de trabalho, muitas
vezes, tendo que trocar as aptidões básicas.
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Segundo Sennett, a compressão do tempo, numa perspectiva de que não “existe longo
prazo”, constitui-se em um “[...] princípio que corrói a confiança, a lealdade e o compromisso
mútuo.” Esse esquema de curto prazo imposto pelas organizações empresariais “[...] limita o
amadurecimento da confiança informal [entre as pessoas – RLB]”, pois este tipo de confiança
está “[...] entre os laços sociais [que] levam tempo para surgir, enraizando-se devagar nas
fendas e brechas das instituições.” Desse ponto de vista, as redes flexíveis institucionais
enfraquecem os laços entre as pessoas, pois comprimem o tempo de convivência no espaço do
trabalho (SENNETT, 2005, p. 24).
Sennett (2005, p. 131), ao analisar a evolução do trabalho em equipe, afirma que este
adquiriu uma espécie de sanção oficial, nos Estados Unidos, num estudo da Secretaria do
Trabalho, realizado pela Comissão de Obtenção de Qualidades Necessárias da Secretaria
(SCANS), cujo relatório saiu em 1991. Trata-se de um estudo sobre as qualificações
necessárias em uma economia flexível. É interessante destacar que o relatório “[...] tem em
alta conta as aptidões básicas verbais e matemáticas além da de saber lidar com tecnologia. O
surpreendente é que [...] deram muita ênfase ao saber ouvir, ensinar aos outros, e à arte da
facilitação nas equipes.” De tal forma, que os autores desse relatório salientam que “[...] o
trabalhador tem de trazer a tarefas de curto prazo a capacidade instantânea de trabalhar bem
com um cambiante elenco de caracteres.” Nesse sentido, significa que as pessoas levam para
o trabalho aptidões que são portáteis, isto é, “[...] saber ouvir e ajudar aos outros, ao passar de
equipe em equipe, à medida que muda o pessoal das equipes como se passasse de janela em
janela numa tela de computador.”
Embora Sennett não utilize o termo competências, as descrições coincidem com as
chamadas competências comportamentais, que se enquadram no âmbito do aprender a ser.
Da mesma forma, o relatório da SCANS aproxima-se das concepções de Ohno, quando este
vê os trabalhadores como atletas ou jogadores.
Sennett recorre ao sociólogo Gideon Kunda, para quem o trabalho em equipe é uma
espécie de “teatro profundo”, que “obriga os indivíduos a manipular suas aparências e
comportamentos com os outros.” Este processo estabelece uma relação forçada, à base de
falsos elogios – por meio de frases do tipo “mas que interessante.” “[...] o que acabei de ouvir
você dizer.” Ou, “como poderíamos fazer isso melhor?” De tal forma, o trabalhador incorpora
“as máscaras de cooperação do ator”, pois trata-se de roteiros escritos (SENNETT, 1995, p.
134).
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O mecanismo de “captura” e “expropriação” da subjetividade se dá por meio da
substituição da célula da organização fordista do trabalho, que se fundava no posto de
trabalho, na relação operário especializado/máquina especializada, pela organização flexível
do trabalho fundado na “[...] relação equipe polivalente/sistema de máquinas automatizadas
(e, portanto, também polivalentes)” (BIHR, 1999, p. 89).
As brutais modificações nas formas de organizar o trabalho, decorrente da
reestruturação produtiva e, sobretudo, da introdução dos valores, princípios e nexos
organizacionais do toyotismo, em que o processo de automação integrada beneficia o capital,
demanda a “[...] constituição de equipes de trabalho reunindo todas as qualidades necessárias
à pilotagem, à supervisão, mas também à manutenção dos sistemas automatizados, e nas quais
cada trabalhador deverá ser capaz de intervir em várias máquinas diferentes ao mesmo
tempo.” Dessa forma, intensifica-se o trabalho como meio para obter maior produtividade,
impõe-se então uma “automação de integração”, organiza-se uma “[...] gestão informatizada
dos fluxos produtivos no nível de cada seção” de trabalho, com o objetivo de “[...] otimizar a
combinação, no espaço e no tempo, das matérias-primas, das energias, dos equipamentos, dos
homens, da informação, etc” (BIHR, 1999, p. 89).
Nesse contexto, o capital consegue reduzir os tempos mortos nas operações de
trabalho, o que lhe assegura “[...] além de novos ganhos de intensidade e de produtividade,
economia de capital constante (tanto fixo quanto circulante) por unidade produzida.” De tal
sorte que “[...] a fluidez do processo de trabalho requer, assim, a da própria organização do
trabalho, e consequentemente o abandono da organização do trabalho em postos fixos e
especializados” (BIHR, 1999, p. 89).
Bihr salienta que a forma flexível de organização do trabalho, fundamentalmente o de
execução, muda radicalmente o conteúdo do trabalho em comparação àquele que era
mobilizado na fábrica fordista. Assim, na visão do autor,
A produção automatizada em um contínuo substitui as tarefas parceladas e
repetitivas do operário especializado, que não exigiam nenhuma habilidade
nem experiências particulares, por um outro tipo de tarefas triviais,
reduzidas à capacidade de leitura e de interpretação de dados formalizados,
permitindo enfrentar os acasos e incidentes da produção e, portanto, reagir
ao imprevisto, nele intervindo consequentemente (BIHR, 1999, p. 89).

Sendo assim, os mecanismos utilizados nos sistemas integrados exigem determinadas
aptidões que demandam qualificações que exigem um maior nível de formação/escolarização
do trabalhador para o exercício profissional. Nesse processo, conforme ressalta Bihr (1999)
emerge a exigência de que o operador de base tenha liberdade de movimento somada à
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capacidade de iniciativa. Isso implica em “[...] certa polivalência (pois é preciso saber intervir
em diversos tipos de materiais) e certa poliatividade (mesclando tarefas de fabricação, de
discussão, de manutenção trivial, e até mesmo de gestão produtiva).” Instaura-se então a
exigência de “[...] uma consciência profissional sem a qual não são garantidas nem a rapidez e
a pertinência das intervenções, nem a qualidade do produto e a preservação do material”
(BIHR 1999, p. 89-90).
Bihr destaca que esse processo provocou “[...] uma reescalada das qualificações e do
nível de formação geral e profissional dos operadores de base”, assim como se transformaram
também as funções do staff administrativo nas equipes polivalentes. Passa-se de um controle
de tipo militar e supervisão dos homens no processo de trabalho a uma assistência técnica e
monitoração das equipes produtivas. Dessa forma, as próprias equipes “[...] passam a ser
responsáveis por objetivos de produtividade e de qualidade (o que supõe um forte
envolvimento dos trabalhadores em seu trabalho e sua integração à empresa e ao ‘espírito da
casa’)” (BIHR, 1999, p. 90).
De fato, esta flexibilização do processo de trabalho, ao recompor relativamente as
funções de execução e de concepção, desmonta “[...] o sistema de qualificações instauradas no
proletariado por décadas de fordismo, remodelando a composição socioprofissional (‘técnica’)
da classe”, como vem ocorrendo na indústria automobilística por meio da “automação de
integração” (BIHR, 1999, p. 90).
Bihr (1999) salienta que essas transformações levam à exclusão de algumas categorias
do proletariado que são simplesmente reduzidas ao desemprego e à instabilidade. Isso atinge
principalmente a categoria de operários especializados que assistem ao desaparecimento de
suas atividades – muito embora as mesmas subsistam com a robótica – e sua outrora
importante “[...] experiência profissional, reduzida à experiência da mecanização taylorista, é
conversível no novo contexto tecnológico e organizacional.” Efetivamente, as transformações
decorrentes da automação deixam desestabilizadas muitas categorias profissionais, como por
exemplo, a dos antigos operários qualificados, “[...] pois, para o capital, trata-se de se
apropriar e de objetivar sua experiência nos novos sistemas automáticos, ameaçando assim
desqualificá-los” (BIHR, 1999, p. 90).
Entretanto, se de um lado, ocorre um movimento de desqualificação e de
desestabilização para algumas categorias, de outro, ocorre a promoção, ou seja, há uma
dialética na relação desqualificação versus qualificação decorrente da automação e mudanças
organizacionais. Por exemplo, ganha a categoria dos operadores em sistemas automatizados,
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que são chamados a “[...] constituir uma nova categoria de operários altamente qualificados,
capazes de capitalizar sua qualificação profissional em estabilidade de emprego e benefícios
em matéria de salários, de controle sobre suas condições de trabalho, de formação contínua e
de perspectivas na carreira” (BIHR, 1999, p. 90-91).
Portanto, o complexo de reestruturação produtiva fundado nos nexos organizacionais
do toyotismo, impactou diretamente o perfil da classe trabalhadora. Razão pela qual o novo
complexo de reestruturação produtiva do capital, “[...] encontra nas novas tecnologias da
informação e comunicação e no sócio-metabolismo da barbárie, a materialidade sócio-técnica
(e psicossocial) adequada à nova produção de mercadorias”, a “ideologia orgânica” que
sustenta esse processo atende pelo nome de toyotismo (ALVES, 2007b, p. 38).
O toyotismo desenvolveu uma organização do trabalho com capacidade manipulatória
de maior envergadura, quando comparado ao fordismo-taylorismo. De tal forma, que com os
dispositivos toyotistas o capital visa “capturar” e “expropriar” “[...] não apenas o ‘fazer’ e o
‘saber’ dos trabalhadores, mas a sua disposição intelectual-afetiva, constituída para cooperar
com a lógica da valorização.” Nesse sentido, nessa nova forma instaurada pelo toyotismo “[...]
o trabalhador é encorajado a pensar ‘pró-ativamente’ e a encontrar soluções antes que os
problemas aconteçam (o que tende a incentivar, no plano sindical, por exemplo, estratégias
neocorporativas de cariz propositivo)” (ALVES, 2007b, p. 121).
Alves (2007b, p. 121) salienta que o ambiente, na empresa toyotizada, constitui-se um
desafio contínuo e permanente ao trabalhador, pois “[...] o capital não dispensa, como fez o
fordismo, o ‘espírito’ do trabalhador.” Entretanto, isso não quer dizer que o operário fordista
não pensava, pois pensava até em demasia.
Foi com a instauração da crise do capital – e a correlata perturbação econômica – no
início da década de 1970, que a qualificação profissional que era efetivada nos postos de
trabalho, entrou em declínio. A ofensiva do capital para responder à crise gerou um processo
de evolução nos postos de trabalho, decorrentes da perda de referências na definição destes, e,
principalmente, das mudanças tecnológicas, organizacionais e gerenciais. De tal forma, que o
esvaziamento da noção de qualificação acompanha o declínio do fordismo, enquanto o
deslocamento para a noção de competências e as consequentes mudanças para a capacitação
do trabalhador refletem a emergência das formas flexíveis da organização do trabalho
introduzidas pela reestruturação produtiva.
O deslocamento conceitual ocorre também com relação ao operário que
gradativamente passa a ser chamado de operador. De tal forma que “[...] passa a ser crucial
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formar os operadores, para que eles possam garantir uma manutenção de emergência, prever e
diagnosticar avarias e recorrer rapidamente aos técnicos em caso de necessidade.” De fato,
“[...] a responsabilização dos operários quanto à ‘boa saúde’ das máquinas tornou-se então
economicamente importante” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 112).
Nesse sentido, esses autores afirmam que:
[...] há um esforço para organizá-los em ‘equipes autônomas’ responsáveis
pelo conjunto de uma produção em termos de quantidade e qualidade. Os
níveis de qualificação exigidos, por isso, são nitidamente mais elevados para
os que ingressam no mercado de trabalho – muitas vezes se exige curso
profissional –, e os programas internos de formação tentam fazer os
veteranos evoluir, demitindo-se os que são julgados incapazes de
acompanhar a evolução, podendo, por conseguinte, ser declarados
‘inadaptáveis’ (os critérios de julgamento dizem respeito ao domínio
insuficiente da expressão escrita e oral ou à pequena capacidade de iniciativa
e autonomia). Considera-se que os operários ganham com essas mudanças
organizacionais, que ficam menos ‘alienados’ do que antes, pois se tornam
integralmente responsáveis por certas produções, que seu trabalho é
‘enriquecido’, que eles se libertam dos pequenos chefes autoritários e têm
mais facilidade para obter adaptações que facilitem o cumprimento de suas
tarefas (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 112).

A organização nos moldes do toyotismo exerce o controle do trabalho por meio das
exigências dos clientes, com o argumento de que o controle vem do mercado. Os mecanismos
da produção enxuta fazem com que “[...] nas fábricas, a supressão dos estoques, dispositivo
central do toyotismo, além de reduzir as despesas de estocagem, tem o efeito importante de
fazer a pressão da demanda incidir diretamente sobre o setor de produção.” Com a utilização
do Just-in-time e do kanban “[...] torna-se impossível dissimular erros, falhas e avarias, pois
tais coisas não podem ser remedidas recorrendo-se às reservas. As menores falhas provocam a
interrupção da produção, tornando-se, portanto, visíveis” (BOLTANSKI; CHIAPELLO,
2009, p. 112-113).
Emerge-se um arcabouço conceitual para definir o perfil de operador desejado pelas
empresas. Nesse sentido, impõem-se conceitos como os de competência, empregabilidade,
produtividade, competitividade, flexibilidade, adaptabilidade, criatividade, reatividade,
sinergia, mobilização, entre outros; que servem de base ao discurso de desenvolvimento
pessoal, por meio da formação e desenvolvimento de competências, já que “[...] as novas
organizações supostamente necessitarão de todas as capacidades humanas, que poderão assim
desenvolver-se plenamente.” Desse modo, os “coachs7” tudo fazem para que as pessoas “[...]
se conheçam e descubram aquilo de que são capazes.” Destarte, o novo modelo, fundado nos

7



Termo em francês, cuja tradução não muito apropriada quer dizer treinadores.
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princípios e dispositivos do toyotismo, na perspectiva do capitalismo manipulatório “[...]
propõe uma ‘verdadeira autonomia’, segundo nos dizem, baseada num autoconhecimento e na
realização pessoal, e não a falsa autonomia, delimitada pela trajetória da carreira, por
definições de função e por sistemas de punições-recompensas propostos nos anos 60”
(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p.122).
Na década de 1990, imperou o capitalismo manipulatório, de cunho neoliberal, que
retomou princípios clássicos, de uma apropriação e adaptação ao contexto da ofensiva do
capital. Nesse sentido, Harvey salienta que foram usados conceitos valiosos e comoventes
como os “[...] ideais políticos da dignidade humana e da liberdade individual, tomando-os
como ‘os valores centrais da civilização’.” O ideal político da liberdade individual articula-se
ideologicamente com a liberdade do mercado (HARVEY, 2005, p. 17).
Portanto, o argumento fundado no princípio da liberdade é um dos mais usados na
defesa dos interesses do capital. A reestruturação produtiva associa e articula com o
argumento ideológico da liberdade outro pressuposto, que ressalta a importância da “nova”
empresa que “está a serviço dos consumidores (sempre foi mais legítimo dizer que a empresa
serve os clientes, e não que enriquece os proprietários). Essa generalização é muito fácil nos
anos 90, em vista da focalização no cliente proposta pelos novos dispositivos”
(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p.122).
A empresa reestruturada de acordo com o “novo espírito do capitalismo” valoriza os
“operadores” que sabem trabalhar em equipe, atuar em projetos, mesmo que seja como um
simples “colaborador”. Nesse sentido, “[...] as pessoas de valor, nessa óptica, são as que
conseguem trabalhar com gente muito diferente, que se mostram abertas e flexíveis sempre
que se trate de mudar de projeto e que conseguem adaptar-se permanentemente a novas
circunstâncias.” Nesse caso, Boltanski e Chiapello ressaltam que a literatura de gestão
empresarial dos anos 1990 propõe a revogação da carreira hierárquica no seio das empresas,
substituindo-a pela sucessão de projetos. De maneira que “[...] as pessoas não farão carreira,
mas passarão de um projeto a outro, pois o sucesso em dado projeto lhes possibilitará acesso a
outros projetos mais interessantes.” A atuação em um projeto gera oportunidade de conhecer
novas pessoas e a possibilidade de ser chamado para atuar em outros projetos, se for bem
avaliado. De maneira que “[...] cada projeto, diferente, novo e inovador por definição,
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apresenta-se como uma oportunidade de aprender e enriquecer competências que se tornam
trunfos na busca de outros contratos”8 (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p.124).
Boltanski e Chiapello (2009, p. 126) salientam que a concepção que fundamenta esta
visão da vida laboral é a de empregabilidade, “[...] que designa a capacidade de que as
pessoas precisam ser dotadas para que se recorra a elas nos projetos.” Nesse sentido, os
autores afirmam que:
A passagem de um projeto para outro é a oportunidade de aumentar a própria
empregabilidade. Esta é o capital pessoal que cada um deve gerir,
constituído pela soma de suas competências mobilizáveis. Considera-se que
uma empresa oferece certa forma de garantia quando, em vez de evitar
demissões e prometer carreiras, ela não destrói a empregabilidade de seus
assalariados, mas, ao contrário, a desenvolve (BOLTANSKI; CHIAPELLO,
2009, p. 126).

Ao analisarem a literatura da gestão empresarial, esses autores consideram medíocre a
capacidade de mobilização do novo capitalismo. Embora reconheçam que as propostas dessa
literatura visem “[...] desenhar um mundo no qual a vida seria realmente muito estimulante,
[...] são deficientes do ponto de vista da justiça, por suporem a referência a um novo sistema
de valores que está apenas esboçado.” Destacam que as garantias oferecidas às pessoas são
portadoras de ideias, porém sem instrumentalização. De tal maneira que “[...]
‘empregabilidade’, ‘ética pessoal’ e ‘o risco de transformar a reputação em refém’ ainda não
encontraram – pelo menos na literatura de gestão empresarial – tradução muito sólida em
termos de dispositivos.” Assim, salientam que não é difícil convencer pessoas já ajustadas a
esse mundo, com capacidade para tirar proveito dele, pois estas podem engajar-se com
entusiasmo às reformas propostas. Esses autores afirmam que:
A dificuldade será convencer massas maiores de pessoas, especialmente
aquelas que não possuem recursos muito diversificados nem um crédito
muito elevado em termos de reputação, ou que, por diferentes razões,
tenham ilimitadas possibilidades de mobilidade e por isso aspirem a uma
vida mais protegida, ainda que possa ser julgada menos apaixonante segundo
os novos critérios (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 129).


8

“A carreira pós-industrial é uma corrida incessante de um projeto a outro. O valor agregado em cada projeto é
sinal do sucesso obtido em cada um deles. [...] Todas as pessoas dependem de seus recursos bem mais do que
dos destinos desta ou daquela empresa empregadora. Os que só conhecem a arte de galgar uma hierarquia ficam
à deriva. Os rendimentos flutuam; variam de um ano para outro, em vez de progredirem regularmente ao longo
do tempo. Os riscos e a incerteza são regra. Mas a produtividade não é afetada por isso; ao contrário, é
beneficiada pela qualidade profissional e pela necessidade de aumentar a reputação, que se tornaram a melhor
garantia de emprego, mesmo que a serviço de um único empregador. Cada um deve criar um acervo de aptidões,
pois as empresas já não dão certeza de garantia de emprego. Não é impossível que o conjunto da população
ganhe competências novas” (MOSS KANTER, 1992 apud BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p.125-126).
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Boltanski e Chiapello (2009, p. 130) revelam uma situação que, para nós, explicita
diretamente aquilo que Lukács (1969) chamou de capitalismo manipulatório. Salientam esses
autores que muitos especialistas – executivos, engenheiros e técnicos – que implementaram
dispositivos anti-autoritários, “[...] visando tornar mais atraentes as condições de trabalho,
melhorar a produtividade, desenvolver a qualidade a aumentar os lucros”, nas empresas
francesas durante a década de 1980, são provenientes da esquerda de 1968, principalmente
adeptos da autogestão. Esses profissionais ressaltavam a continuidade entre seus
engajamentos políticos da juventude e a atuação que tinham nos anos 1980 nas empresas.
Nesse sentido, explicam que:
Assim, por exemplo, as qualidades que, nesse novo espírito, são penhores de
sucesso – autonomia, espontaneidade, mobilidade, capacidade rizomática,
polivalência (em oposição à especialização estrita da antiga divisão do
trabalho), comunicabilidade, abertura para os outros e para as novidades,
disponibilidade, criatividade, intuição visionária, sensibilidade para as
diferenças, capacidade de dar atenção à vivência alheia, aceitação de
múltiplas experiências, atração pelo informal e busca de contatos
interpessoais – são diretamente extraídas do repertório de maio de 68
(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 130).

Entretanto, esses temas que se constituíam em discursos e reivindicações da esquerda
de 1968, portanto, críticos do capitalismo “[...] encontram-se, na literatura da nova gestão
empresarial, até certo ponto autonomizados, transformados em objetivos que valem por si
mesmos e são postos a serviço das forças cuja destruição eles pretendiam apressar.” De tal
forma que, para Boltanski e Chiapello, houve uma adesão de certos críticos de maio de 1968
aos ideários do capitalismo na década de 1980, “[...] a crítica à divisão do trabalho, à
hierarquia e à supervisão, ou seja, ao modo como o capitalismo industrial aliena a liberdade,
está assim desvinculada da crítica à alienação mercantil, à opressão pelas forças impessoais
do mercado”, sendo que os textos contestadores dos anos 1970, quase sempre, eram
completos na crítica (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 130).
De fato, o contexto da reestruturação produtiva gerou um movimento de ideias
apologéticas em torno da eficiência e positividade do “novo” modelo de organização e gestão
que orientou os rumos da acumulação flexível, tendo no espírito e dispositivos do toyotismo
como momento predominante. A ideologia apologética ressalta a superioridade da “nova”
forma de relacionamento do Estado com o trabalho, da “nova” organização da economia e
serviços, dos “novos produtos” e serviços, das “novas formas” de processos e tecnologia, da
“nova” organização do trabalho, das novas qualificações, assim como da “nova” formação
profissional. Esta apologia a tudo o que é “novo” se faz contrapondo a tudo o que é “antigo” e
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ultrapassado. Parte-se da premissa que a reestruturação produtiva é homogênea. Essa forma
de pensar não admite a relação continuidade/descontinuidade. Desse modo, a superação do
taylorismo/fordismo pela reestruturação produtiva é imediata, não se admitindo a
permanência de nada que diga respeito à estética da “feiúra” da antiga forma fundada na
sociedade industrial.
Sendo assim, consideramos oportuno – para efeito de ilustração – incluirmos aqui o
Quadro intitulado “O novo mundo do trabalho” elaborada por uma intelectual orgânica da
reforma na educação profissional brasileira. Neste Quadro está muito claro o posicionamento
dos ideólogos da reforma, pois se explicita diretamente, sem mediações, a contraposição entre
o “novo” e o “antigo”. Apresentamos na sequência apenas partes do Quadro, que possuem
aproximação com o nosso objeto. O Quadro em questão apresenta um rol de valores-fetiches
reveladores da ideologia do capitalismo manipulatório global.
Quadro 1: O NOVO MUNDO DO TRABALHO
Processos e Tecnologias
“Novo”
“Antigo”
Flexibilidade
Rigidez
Integração
Isolamento
Microeletrônica
Eletromecânica
Células/grupos
Linha de montagem
Inovação através de cadeias produtivas – da
Inovação restrita às empresas de “ponta” – setor
“ponta” ao “informal”
“formal”
Organização e Gestão
“Novo”
“Antigo”
Participação
Hierarquia
Horizontalidade
Verticalidade
Descentralização
Centralização
Processos
Estruturas
Autonomia/iniciativa
Controle/prescrição
Estímulo
Punição
Cooperação
Comando
Autogestão
Supervisão
“Todos são responsáveis”
“O chefe tem sempre razão”
Trabalho
“Novo”
“Antigo”
Processos/integração
Tarefas fragmentadas
Equipes/grupos
Postos isolados
Instabilidade
Estabilidade
Flexibilidade
Carreira única
Novas formas de inserção
Emprego assalariado
Intersetorial/serviços
Setorial/industrial
Novas ocupações
Ocupações tradicionais
Gênero
Divisão sexual
Igualdade de oportunidades
Discriminações
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Tabela 1: O NOVO MUNDO DO TRABALHO (Continuação)
Qualificações
“Novo”
“Antigo”
Responsabilidade
Disciplina
Criatividade/iniciativa
Aplicações de normas
Diagnóstico
Execução
Atenção, percepção
Adaptação
Agilidade de raciocínio
Destreza manual
Aprender/ensinar
Saber fazer
Polivalência
Especialização
Habilidades básicas/específicas/gestão
Habilidades específicas
Gestão do aleatório
Domínio do ofício
Formação Profissional
“Novo”
“Antigo”
Integrada/complementar
Substitutiva à EB
Contínua, competências
Longa, específica
Foco: demanda mercado
Foco: oferta cursos
Novos atores/agentes
Sistemas nacionais
Descentralizada
Centralizada
Clientela: PEA
Clientelas restritas
Trabalho e cidadania
Contenção, caridade
“Cidadão produtivo”
“Operário padrão”
Questão de Estado
Questão privada
Desafios: política educacional
•
Erradicação do analfabetismo da PEA
•
Elevação da escolaridade de jovens e adultos
•
Universalização da educação básica (elementar e média)
•
Ampliação do ensino superior
•
Formação de formadores/gestores
•
Melhoria geral da qualidade
•
Otimização de fundos públicos e privados
Desafios: nova institucionalidade de EP
•
Integração com o sistema educacional e com o sistema público de trabalho e renda
•
Foco na demanda do setor produtivo (empresas + trabalhadores)
•
Atendimento da PEA
•
Articulação de redes de EP: agências públicas e privadas (novos atores)
•
Superação do viés “escolar” (novas metodologias, materiais didáticos, não limitados a
cursos/escolas)
•
Formação de formadores/gestores/avaliadores
•
Financiamento: otimização/integração de fundos públicos e privados
•
Gestão: tri/multipartite (Estado + Sociedade Civil)
Fonte: (LEITE, 2000)

1.3 Rumo à consolidação do Estado neoliberal

Harvey (2005, p. 15) salienta que os fundadores do pensamento neoliberal fizeram
uma sábia escolha ao optarem pelos “[...] ideais políticos da dignidade humana e da liberdade
individual, tomando-os como ‘os valores centrais da civilização’.” Destaca que esses ideais
são capazes de mobilizar as sensações, instintos, valores e desejos humanos, sendo facilmente
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incorporados pelo senso comum, tornando-se de difícil questionamento. Afinal, quem seria
contra a liberdade e a dignidade, pois “[...] os conceitos de dignidade e de liberdade individual
são por si mesmos profundamente valiosos e comoventes.” O neoliberalismo traz embutido,
em seu bojo ideológico, a afirmativa do individualismo e sua relação com o mercado como
pressuposto de realização de todas as esperanças e sonhos humanos. Não é por acaso que
proliferam com sucesso pressupostos como a empregabilidade, a competência individual e o
empreendedorismo. Porquanto “[...] o pressuposto de que as liberdades individuais são
garantidas pela liberdade de mercado e de comércio é um elemento vital do pensamento
neoliberal” (HARVEY, 2005, p. 17).
Harvey (2005, p. 17) denomina de aparelho de Estado a instituição que “[...] visa criar
as condições favoráveis à acumulação de capital pelos capitalistas domésticos e estrangeiros”,
explicando que “[...] as liberdades que ele encarna refletem os interesses dos detentores de
propriedade privada, dos negócios, das corporações multinacionais e do capital financeiro.”
Harvey (2005, p. 17) explicita o modelo de Estado neoliberal que foi criado e imposto
via a violência exercida pelos Estados Unidos em dois casos singulares, separados no tempo
por trinta anos, ou seja, o caso do Chile com o golpe de Estado de Pinochet que derrubou o
governo legítimo de Salvador Allende; e o caso da organização do Estado iraquiano logo após
a guerra do Iraque em 2003. No Chile, o golpe foi patrocinado por elites de negócios chilenas,
mas “[...] foi apoiado por corporações dos Estados Unidos, pela CIA e pelo secretário de
estado Henry Kissinger.” O governo ditatorial de Pinochet reprimiu violentamente todas as
organizações de esquerda, destroçou os movimentos populares e os sindicatos sob o comando
dos economistas neoliberais da Universidade Católica do Chile que foram previamente
preparados em Chicago pelo cardeal do neoliberalismo Milton Friedman, em parceria com o
FMI, fez do Chile o primeiro laboratório das experiências neoliberais. No caso do Iraque, o
chefe da Autoridade Provisória da Coalizão, Paul Bremmer – antes de dar posse ao fantoche
do governo provisório, nomeado pelos Estados Unidos – “[...] multiplicou o número de leis
para especificar nos mínimos detalhes regras de livre mercado e de livre comércio [...]
exprimindo a esperança de que esses arranjos institucionais ‘adquirissem vida e impulsos
próprios’ de modo a dificultar sua reversão” (HARVEY, 2005, p. 17).
O fato inquestionável – salienta Harvey (2005, p. 17) – é que as experiências brutais
realizadas nas periferias se transformam inevitavelmente em modelos para a elaboração de
políticas no centro do sistema. Entretanto, apesar da importância da participação decisiva dos
EUA nesses dois casos coercitivos, não se pode afirmar que todas as experiências neoliberais
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dos últimos trinta anos sejam obras do governo de Washington. Após frisar o caso britânico,
sueco, chinês e indiano, Harvey afirma que não foram os Estados Unidos que forçaram os
governos desses países a seguirem o receituário neoliberal de liberalização, pois não seria
fácil provar tal alcance imperial dos norte-americanos. Nesse sentido, sentencia que “[...] os
desenvolvimentos geográficos desiguais do neoliberalismo no cenário mundial têm sido
evidentemente um processo muito complexo, que envolve determinações múltiplas e caos e
confusão não negligenciáveis.” De tal forma que se faz necessário um certo détour para
compreender porquê então ocorreu a virada neoliberal.
A teoria neoliberal desenvolve-se a partir da década de 1940, combatendo aquilo que
Hayek denominou como o “caminho da servidão”, ou seja, a forma pela qual se configurou o
capitalismo depois da Segunda Guerra Mundial na tentativa de impedir o retorno às condições
fratricidas que conduziram o capitalismo à catástrofe de 1929 e suas amargas consequências
na década de 1930, cujas rivalidades entre as potências imperialistas, conduziram o mundo
inevitavelmente à guerra.
O medo do retorno à situação de crise, somado à bipolaridade da Guerra Fria que se
instaura, conduz o Ocidente capitalista à busca da paz e tranquilidade interna por meio de
acordos e concessões entre o capital e o trabalho, numa combinação de conquistas nos campos
do direito, da política, da seguridade social etc, que se denomina welfare state.
Harvey (2005, p. 20) explicita que:
Uma variedade de Estados social-democratas, democratas-cristãos e
dirigistas se emergiu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Os
Estados Unidos passaram a seguir uma forma democrática liberal de Estado,
e o Japão, sob a estreita supervisão dos Estados Unidos, construiu um
aparato de Estado nominalmente democrático, mas na prática altamente
burocrático, ao qual se atribuiu a responsabilidade de administrar a
reconstrução do país. O que todas essas várias formas de Estado tinham em
comum era a aceitação de que o Estado deveria concentrar-se no pleno
emprego, no crescimento econômico e no bem-estar de seus cidadãos, e de
que o poder do Estado deveria ser livremente distribuído ao lado dos
processos de mercado – ou, se necessário, intervindo ou mesmo substituindo
tais processos – para alcançar esses fins, e políticas fiscais e monetárias em
geral caracterizadas como ‘keynesianas’ foram implantadas extensamente
para suavizar os ciclos de negócios e assegurar um nível de emprego
razoavelmente pleno. Um ‘compromisso de classe’ entre o capital e o
trabalho foi advogado geralmente como o principal garante da paz e da
tranqüilidade domésticas. Os Estados intervieram ativamente na política
industrial e passaram a estabelecer padrões para o salário social, construindo
uma variedade de sistemas de bem-estar (cuidados de saúde, instrução etc.).
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O projeto político embutido na concepção neoliberal tinha como pressuposto
desvencilhar o capital das restrições e amarras das concepções keynesianas9 e socialdemocratas10, que se consolidaram nas décadas da “Era de Ouro” do capitalismo. Entretanto,
as altas taxas de lucro na fase dourada do pós-guerra, faziam com que os neoliberais
encontrassem dificuldades para disseminar e implantar seu projeto político, pois não
conseguiam colocar suas ideias em um primeiro plano no debate econômico.
Foi com a crise de acumulação do capital que se instaurou no início da década de 1970
que os pressupostos contidos na proposta política, econômica e ideológica neoliberal
ganharam fôlego e se apresentaram no primeiro plano do debate, tornando-se o principal
instrumento da ofensiva do capital na política. De forma indubitável, o neoliberalismo
avançou gradativamente em direção ao pensamento único, tornando-se vitorioso como a única
resposta à crise de acumulação que agonizava o capital. Entretanto, a opção por tal resposta
não foi, a princípio, fácil de ser adotada, pois esta não era assim tão óbvia.
Harvey (2005, p. 23) afirma que:
Retrospectivamente, a resposta pode Parecer tanto inevitável como óbvia,
mas na época, julgo razoável dizer, ninguém de fato sabia ou entendia com

9

“KEYNESIANISMO. Modalidade de intervenção do Estado na vida econômica, com a qual não se atinge
totalmente a autonomia da empresa privada, e que prega a adoção, no todo ou em parte, das políticas sugeridas
na principal obra de Keynes, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, 1936. Tais políticas propunham
solucionar o problema do desemprego pela intervenção estatal, desencorajando o entesouramento em proveito
das despesas produtivas, por meio da redução da taxa de juros e do incremento dos investimentos públicos. As
propostas da chamada “revolução keynesiana” foram feitas no momento em que a economia mundial sofria o
impacto da Grande Depressão, que se estendeu por toda a década de 30 até o início da Segunda Guerra
Mundial. Suas idéias influenciaram alguns pontos do New Deal, o programa de recuperação econômica de
Franklin D. Roosevelt (1933-1939). De fato, sob o estímulo de grandes despesas governamentais, impostas pelo
conflito mundial, a crise do desemprego deu lugar à escassez de mão-de-obra na maioria dos países capitalistas.
Para a maioria dos economistas, era a comprovação da eficácia das propostas keynesianas (SANDRONI, 1999, p.
324).
10
Referimo-nos à forma social-democrata do contexto do capitalismo tardio. Trata-se da forma política da
regulação social fordista com predomínio de uma aristocracia operária. Portanto, trata-se da configuração
histórica da variante reformista da social-democracia, cujas ações limitam-se a promover “reformas estruturais”,
segundo a terminologia apresentada por Henri de Man apud Bihr (1999, p. 21): “[...] nacionalizações de
monopólios industriais chaves, controle mais ou menos direto de grandes grupos financeiros, municipalização do
solo; redução das desigualdades sociais por meio da democracia do sistema fiscal e do ensino, etc.” Bihr (1999)
salienta que as reformas social-democratas “[...] são, em princípio, favoráveis a certos interesses imediatos do
proletariado (visto que, por exemplo, elas limitam a exploração capitalista ou garantem sua assistência sua
assistência social), cuidadosamente organizando ao mesmo tempo, pelo menos, os interesses da fração
modernista da burguesia” (BIHR, 1999, p. 21). De tal maneira que a social-democracia sob o capitalismo tardio
não coloca em questão o poder da burguesia e a dominação e exploração de classe, pelo contrário, aproxima-se
da classe dominante e firma compromisso com esta. Desse modo, salienta Bihr (1999) que nessas condições, a
social-democracia tenta “[...] conquistar o poder de Estado pela via legal (eleitoral), e seu exercício é efetuado
em um quadro institucional burguês (parlamentar). Daí as características da prática política dessa variante
reformista (legalismo, juridicidade, parlamentarismo para o partido; busca de contratos coletivos para os
sindicatos). Quanto ao socialismo, é progressivamente reduzido, nessa via, a uma simples democratização da
sociedade capitalista, à concretização, na sociedade civil, dos direitos e ideais da democracia política (liberdade,
igualdade, fraternidade), que as reformas de estruturas anteriormente indicadas devem realizar
progressivamente” (BIHR, 1999, p. 21).
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certeza que tipo de resposta funcionaria e de que maneira funcionaria. O
mundo capitalista mergulhou na neoliberalização como a resposta por meio
de uma série de idas e vindas e de experimentos caóticos que na verdade só
convergiram como uma nova ortodoxia com a vinculação nos anos 1990, do
que veio a ser conhecido como o ‘Consenso de Washington’11.

A ofensiva do capital se deu como resposta à crise de acumulação, mas também contra
a perspectiva de transformações sociais decorrentes da insatisfação generalizada dos
trabalhadores que, articulados ao conjunto dos movimentos sociais urbanos, reagiam contra o
desemprego e a elevação acelerada da inflação que degradava as condições de existência, em
vários países de capitalismo desenvolvido. Essa insatisfação “[...] parecia apontar para a
emergência de uma alternativa socialista ao compromisso social entre capital e trabalho que
fundamentara com tanto sucesso a acumulação do capital no pós-guerra” (HARVEY, 2005, p.
23-4).
Efetivamente, a década de 1970 trouxe à superfície uma perspectiva de avanço nas
lutas de classe em diversas regiões do globo, partidos comunistas e socialistas e movimentos
de democratização contra regimes alinhados a Washington que avançavam em suas lutas e,
muitas vezes, tomavam o poder. A derrota dos Estados Unidos no Vietnã, a revolução
sandinista na Nicarágua, a revolução dos cravos em Portugal, a derrota do Xá no Irã por meio
da revolução dos Aiatolás, entre outras experiências, colocavam o capital na defensiva. De tal
forma que havia uma ameaça ao poder das elites econômicas e classes dirigentes “[...] em
toda parte, tanto em países capitalistas avançados (como a Itália, a França, a Espanha e
Portugal) como em muitos países em desenvolvimento (como o Chile, o México e a
Argentina)” (HARVEY, 2005, p. 24).
Outro fator de estrangulamento que implicava em ameaça palpável aos detentores do
capital era a condição presente nos acordos do pós-guerra de redução da participação dos

11

CONSENSO DE WASHINGTON forma como ficaram conhecidas as conclusões de seminários realizados
na capital americana no final da década de 80, que em linhas gerais são as seguintes propostas: “1) estabilização
macroeconômica pela adoção de planos monetários que atrelassem as moedas nacionais ao dólar e de políticas
monetárias, creditícias e fiscais contracionistas. Um dos pontos centrais seria a questão do ajuste fiscal, que
deveria ser obtido por meio de um superávit primário. A reforma dos sistemas de previdência social e a reforma
administrativa seriam fundamentais para alcançar essa meta. 2) Introdução de reformas estruturais visando a
abertura das economias nacionais, o que implicava reduções de tarifas e desregulamentação dos mercados
financeiro e de capitais. 3) Redução da presença do Estado na economia, centrada em um vasto programa de
privatização das empresas estatais. Considerava-se que só depois de implementado esse conjunto de reformas
seria possível retomar o crescimento de maneira mais sustentada. Considerava-se também que, para implementar
programas dessa natureza, seriam precisos governos estáveis e com larga base de sustentação política e social,
pois os ônus das reformas seriam pesados para o grosso das populações dos países latino-americanos” (CORSI,
1999, p. 16).
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membros mais ricos da sociedade na riqueza produzida, e que a participação do trabalho
resultasse numa parcela mais ampla de tal riqueza. De tal forma que nos anos dourados do
capitalismo, ocorreu uma drástica redução da renda dos membros mais ricos de diversas
nações. Nos EUA, por exemplo, onde a renda dos 1% mais ricos era de 16% antes da Segunda
Guerra Mundial, caiu para menos de 8% depois dela, permanecendo próximo desse nível por
aproximadamente 30 anos. Harvey salienta que enquanto o crescimento econômico mantevese em alta, essa restrição não parecia problema para os ricos. Nesse sentido, Harvey (2005)
destaca que “[...] uma coisa é ter uma parcela estável de um bolo em crescimento.”
Entretanto, a coisa se complicou para o capital “[...] quando o crescimento entrou em colapso
nos anos 1970, quando as taxas de juro reais ficaram negativas e a norma eram parcos
dividendos e lucros, as classes altas em toda parte se sentiram ameaçadas.” Efetivamente a
crise de acumulação do capital, ao reduzir a renda do setor mais rico da população, colocando
em risco suas riquezas, acentuando sua queda “[...] com o colapso do valor dos ativos (ações,
imóveis, poupanças)”, fez com que as classes altas fossem obrigadas a agir rapidamente com
vigor, protegendo-se da ruína política e econômica. (HARVEY, 2005, p. 25).
Assim, a ofensiva do capital através de golpes de Estado como os que ocorreram no
Chile e na Argentina, com apoio explícito dos Estados Unidos e, mais tarde, com a chegada
de Margareth Thatcher e Ronald Reagan ao poder no Reino Unido e nos Estados Unidos e
toda a ofensiva neoliberal subsequente foram cruciais para determinar o aumento da
participação do segmento mais rico da população – as elites econômicas e dirigentes – em
percentual mais alto da riqueza produzida.
Verifica-se de fato um aumento brutal da renda dos setores mais poderosos
economicamente, em diferentes sociedades nacionais, em percentuais da renda, ou seja,
intensificou-se o processo de concentração da renda e do poder econômico por toda parte, de
tal forma que “[...] os dados sugerem vigorosamente que a virada neoliberal está de alguma
maneira e em algum grau associada à restauração ou reconstrução do poder das elites
econômicas” (HARVEY, 2005, p. 27).
Harvey (2005, p. 27) salienta que o processo de neoliberalização pode ser interpretado
“[...] como um projeto utópico de realizar um plano teórico de reorganização do capitalismo
internacional ou como um projeto político de restabelecimento das condições da acumulação
do capital e de restauração ou reconstrução do poder das elites econômicas.” Entretanto,
afirma que na prática o que acabou predominando foi o segundo desses objetivos, já que a
neoliberalização não foi eficaz em sua promessa de revitalizar a acumulação do capital, porém
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foi extremamente eficiente quanto à restauração do poder de uma elite econômica. Ao mesmo
tempo, contribuiu para a criação de elite em países como a Rússia e a China. De tal forma que
a utopia teórica neoliberal funcionou como um sistema de justificação e de legitimação
ideológica – teologia do livre mercado – para alcançar os fins desejados.
A doutrina neoliberal que fora elevada à condição de Estado neoliberal a partir dos
golpes de Estado no Chile e na Argentina é elevada a partir de 1979 à condição de Estado
neoliberal no coração do sistema capitalista, com a ascensão de Margareth Thatcher (1979) e
de Ronald Reagan (1980) nos EUA. A primeira ministra britânica constitui-se no principal
ícone do neoliberalismo incrustado no poder, portadora de reverberações extremadas, “[...]
ficou famosa sua declaração: ‘a sociedade não existe, apenas homens e mulheres individuais’
e acrescentou depois, suas famílias” (HARVEY, 2005, p. 32). O neoliberalismo desenvolveu
a partir de então uma cruzada ideológica e um ataque metódico, consistente e persistente
contra todo o aparato jurídico e político que sistematizava as conquistas do trabalho e avanços
sociais obtidos ao longo da fase dourada do capitalismo, pois de acordo com suas premissas
“[...] todas as formas de solidariedade social tinham de ser dissolvidas em favor do
individualismo, da propriedade privada, da responsabilidade individual e dos valores
familiares” (HARVEY, 2005, p. 32).
Outro personagem importante na ofensiva neoliberal do capital foi Paul Volcker,
presidente do Federal Reserve Bank (FED)12, durante o governo Carter, quando aplicou uma
política monetária extremamente draconiana nos EUA, cujos principais efeitos foram a
recessão, a elevação das taxas de juros e a alta do dólar. Volcker conduziu a implementação
de uma política monetária que solapou as bases do compromisso social de longa duração do
New Deal, cujas políticas fiscais e monetárias keynesianas tinham como um dos objetivos o
pleno emprego “[...] foi abandonado em favor de uma política destinada a conter a inflação
sem medir as conseqüências para o emprego” (HARVEY, 2005, p. 32).
Harvey (2005) ao analisar a atuação do FED durante o denominado “choque Volcker”
salienta que isto foi uma medida necessária, porém insuficiente para o processo de
neoliberalização. O autor ressalta que alguns bancos centrais europeus já há muito tempo
enfatizavam a responsabilidade fiscal, além do que, aplicavam políticas fiscais próximas do
monetarismo e que também o FMI aplicava esta política em seus receituários. Nesse sentido,
Harvey (2005, p. 33, grifo nosso) afirma que:

12

Volcker foi mantido na presidência do FED por Ronald Reagan, dado a importância do sucesso de suas
políticas neoliberalizantes na época de Carter.
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O FMI havia muito vinha se opondo ao excesso de endividamento e pedia,
se é que não impunha, restrições fiscais e austeridade orçamentária aos
Estados clientes. Mas em todos os casos o monetarismo tinha como paralelo
a aceitação de um poder sindical forte e um compromisso político de
construção de um sólido Estado de bem-estar social. A virada para o
neoliberalismo se apoiava assim não só na adoção do monetarismo como na
implantação de políticas governamentais em muitas arenas.

Thatcher e Reagan, os dois principais governantes neoliberais “democráticos”, pois
chegaram ao poder através de eleições, ao contrário do que ocorreu no Chile e na Argentina,
desempenharam um papel fundamental para a concretização do projeto neoliberal, uma vez
que derrotaram e enfraqueceram os sindicatos, contribuíram para a retomada do aumento da
taxa de participação das classes mais ricas na renda nacional, promoveram a
desregulamentação de tudo, desde o setor aéreo às telecomunicações e ao setor financeiro.
Outra característica marcante desses governos foi o processo de privatização de empresas
estatais e o desmantelamento do serviço público. Esses governos atacaram impiedosamente os
sindicatos e os trabalhadores: nos EUA, os controladores de vôos e, na Grã-Bretanha, os
trabalhadores mineiros foram as categorias profissionais que levaram uma “surra”, servindo
assim de exemplo às demais para não desafiarem o Estado neoliberal.
O Estado neoliberal constitui-se em uma estratégia importante da ofensiva do capital
contra a crise de acumulação e os governos neoliberais de Thatcher e Reagan foram
fundamentais para a consolidação do Estado neoliberal. Entretanto, há diferenças importantes
para a concretização desses dois Estados neoliberais, decorrentes da realidade histórica e
estrutural interna de cada um deles, como salienta Perry Anderson.
Anderson (1995, p. 12) afirma que:
[...] o modelo inglês foi, ao mesmo tempo, o pioneiro e o mais puro. Os
governos Thatcher contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de
juros, baixaram drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos,
aboliram controles sobre os fluxos financeiros, criaram níveis de
desemprego massivos, aplastaram greves, impuseram uma nova legislação
anti-sindical e cortaram gastos sociais. E, finalmente – esta foi uma medida
surpreendentemente tardia –, se lançaram num amplo programa de
privatização, começando por habitação pública e passando em seguida a
indústrias básicas como o aço, a eletricidade, o petróleo, o gás e a água. Esse
pacote de medidas é o mais sistemático e ambicioso de todas as experiências
neoliberais em países de capitalismo desenvolvido. A variante norteamericana era bem distinta. Nos Estados Unidos, onde quase não existia um
Estado de bem-estar do tipo europeu, a prioridade neoliberal era mais a
competição militar com a União Soviética, concebida como uma estratégia
para quebrar a economia soviética e, por esta via, derrubar o regime
comunista na Rússia. Deve-se ressaltar que, na política interna, Reagan
também reduziu os impostos em favor dos ricos, elevou as taxas de juros e
aplastou a única greve séria de sua gestão. Mas, decididamente, não
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respeitou a disciplina orçamentária; ao contrário, lançou-se numa corrida
armamentista sem precedentes, envolvendo gastos militares enormes, que
criaram um déficit público muito maior do que qualquer outro presidente da
história norte-americana. Mas esse recurso a um keynesianismo militar
disfarçado, decisivo para uma recuperação das economias capitalistas da
Europa ocidental e da América do Norte, não foi imitado. Somente os
Estados Unidos, por causa de seu peso na economia mundial, podiam dar-se
ao luxo do déficit massivo na balança comercial de pagamentos que resultou
de tal política.

Nesse sentido, fica explícito que entre a teoria e a prática neoliberal vai uma grande
distância, pois o desenvolvimento do Estado neoliberal, nos últimos trinta anos, não se deu de
forma homogênea. Pelo contrário, se desenvolveu de “[...] uma forma política instável e
contraditória” (HARVEY, 2005, p. 75).
O neoliberalismo, uma vez alçado à condição de poder, trata de criar formas
institucionais que visam garantir as liberdades individuais, através de um arcabouço legal que
“[...] são obrigações contratuais livremente negociadas entre indivíduos juridicamente
configurados no âmbito do mercado” (HARVEY, 2005, p. 75). Além do aparato jurídico,
desenvolve-se uma panaceia em torno da questão contratual e da inviolabilidade dos
contratos, de tal forma que “[...] a santidade dos contratos e o direito individual à liberdade de
ação, de expressão e de escolha têm de ser protegidos” (HARVEY, 2005, p. 75). O Estado e
todo seu aparato devem estar a serviço da sociedade contratual, visando garantir o direito à
liberdade individual, sendo que o indivíduo não é mais um conceito que se refere à pessoa, ou
sujeito humano, pois as organizações corporativas também são vistas como indivíduos. De tal
forma que é legítimo afirmar que o neoliberalismo perverte o sentido dos conceitos,
adaptando-os aos interesses ideológicos, políticos e culturais do capital (HARVEY, 2005, p.
75). O Estado neoliberal articula-se harmoniosamente com as instituições multilaterais13

*.

Chossudovski (1999, p. 27-28) prefere a denominação de instituições globais, em vez de multilaterais e afirma
que estas “[...] desempenham um papel importante no processo de reestruturação das economias nacionais. A
ratificação do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) e a formação da Organização Mundial do Comércio
(OMC) em 1995 constituem um marco no desenvolvimento do sistema econômico global. A missão da OMC
consiste em regulamentar o comércio mundial em benefício dos bancos internacionais e das corporações
transnacionais, bem como em ‘supervisionar’ a vigência das políticas de comércio nacional. O GATT viola os
direitos fundamentais dos povos, particularmente nas áreas de investimento estrangeiro, biodiversidade e direitos
de propriedade intelectual. Em outras palavras, uma nova ‘divisão triangular de autoridade’ surgiu baseada na
estreita colaboração entre o FMI, o Banco Mundial e a OMC para ‘vigiar’ a política econômica dos países em
desenvolvimento. Sob a nova ordem do comércio (que surgiu da conclusão da Rodada Uruguai, em Marrakesh, e
da criação da OMC em 1995), a relação entre as instituições sediadas em Washington e os governos nacionais
foi redefinida. A imposição das prescrições políticas do FMI-Banco Mundial deixou de depender apenas dos
acordos de empréstimo de nível nacional (que não são documentos ‘geradores de obrigação legal’). Muitas das
cláusulas do [programa de ajuste estrutural] PAE (por exemplo, a liberalização do comércio e o regime de
investimento estrangeiro) foram inseridas de forma permanente nos artigos do acordo da OMC. Esses artigos
têm servido de base para ‘controlar’ países (e impor ‘condicionalidades’ de acordo com a lei internacional).” 
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(FMI, Banco Mundial, UNESCO, CEPAL etc.) que disseminam a ideologia do
neoliberalismo, seus conceitos e pressupostos pelos quatro cantos da terra. Conceitos novos e
também revigorados como os de empreendedorismo, competência, empregabilidade,
eficiência, eficácia, competitividade e produtividade, entre outros, fazem parte da linguagem
ideológica cotidiana das políticas “públicas” do Estado neoliberal, que afirma cinicamente ser
capaz de eliminar a pobreza.
Nesse sentido, Harvey (2005, p. 75) afirma que:
Assim, os contínuos aumentos da produtividade devem proporcionar padrões
de vida mais elevados a todos. Sob o pressuposto de que ‘uma maré
montante faz subir todos os barcos’ ou sob o do ‘efeito multiplicador’, a
teoria neoliberal sustenta que a eliminação da pobreza (no plano doméstico e
mundial) pode ser mais bem garantida através dos livres mercados e do livre
comércio.

No Brasil, os intelectuais orgânicos do neoliberalismo que conduziram a
reestruturação do Estado, adotaram o conceito de reforma e estiveram incrustados no
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, sob o comando do
Ministro Luis Carlos Bresser Pereira.
O fato inquestionável é que o capital sob o neoliberalismo impôs, de acordo com
Bourdieu (1998, p. 137), “[...] um programa de destruição metódica dos coletivos (a economia
neoclássica querendo lidar apenas com indivíduos, mesmo quando se trata de empresas,
sindicatos ou famílias).”
A concepção neoliberal contava naquele contexto com grande aceitação social, pois
articulava todo um processo manipulatório disseminando a ideia de que a sociedade mundial
constitui-se num sistema mundo – um cenário – em que predominam e movimentam-se os
atores (IANNI, 1997b, p. 62). Nesse sentido, o autor assim define os atores:
São de todos os tipos: estados nacionais, empresas transnacionais,
organizações bilaterais e multilaterais, narcotráfico, terrorismo, Grupo dos 7,
ONU, FMI, BIRD, FAO, OIT, AIEA e muitos outros, compreendendo
naturalmente também as organizações não-governamentais (ONGs)
dedicadas a problemas ambientais, defesa de populações nativas, proteção de
direitos humanos, denúncias de práticas de violência e tortura (IANNI,
1997b, p. 62).

Ianni (1997b, p. 155) destaca a importância das instituições multilaterais como o FMI
e o Banco Mundial (BIRD) – e os ideólogos do neoliberalismo que as auxiliavam – que
articuladas com as corporações transnacionais desenvolveram “[...] as políticas de
‘modernização’ e ‘racionalização’, assim como as de ‘desregulação’, ‘desestatização’ e


 77


‘liberalização’.” O autor salienta que a intenção dessas políticas era criar as “[...] condições
para a realização do excedente econômico potencial.” Nesse sentido, o autor afirma que:
Ainda que a expressão ‘planejamento’ nem sempre esteja explícita, a
realidade é que as políticas e diretrizes, ou diagnósticos e prognósticos, das
organizações multilaterais e das corporações destinam-se a orientar e
disciplinar o uso de recursos, a mobilização de fatores, a modernização de
instituições, a racionalização de mentalidades e práticas, tudo isso de
maneira a aperfeiçoar e dinamizar a produtividade e a lucratividade. Sob
várias modalidades, permeando inclusive o contraponto mercadoplanejamento, estão em curso os processos de concentração e centralização
do capital, em escala nacional, regional e mundial (IANNI, 1997b, p. 155)14.

O neoliberalismo do final do século XX retoma princípios do liberalismo clássico,
adaptando-os ao contexto da globalização, portanto, num mundo minado pelos oligopólios.
De tal maneira que é necessário uma apropriação/adaptação dos princípios liberais, pois esses
foram desenvolvidos visando uma relação de “livre concorrência”. Portanto, tratava-se de
desenvolver um arcabouço ideológico categorial adaptado ao contexto da mundialização do
capital. É por isso que Ianni (1997b p. 78-79) afirma que:
O neoliberalismo dos tempos da globalização do capitalismo retoma e
desenvolve os princípios que se haviam formulado e posto em prática com o
liberalismo ou a doutrina da mão invisível, a partir do século XVIII. Mas o
que distingue o neoliberalismo pode ser o fato de que ele diz respeito à
vigência e generalização das forças do mercado capitalista em âmbito global.
É verdade que alguns de seus pólos dominantes e centros decisórios
localizam-se nos Estados nacionais mais fortes. Em escala crescente, no
entanto, formam-se pólos dominantes e centros decisórios localizados em
empresas, corporações e conglomerados transnacionais. Aí nascem diretrizes
relativas à desestatização, desregulação, privatização, liberalização e
regionalização. São diretrizes que principalmente o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BIRD) encarregam-se de codificar,
divulgar, implementar e administrar. Enquanto o liberalismo baseava-se no
princípio da soberania nacional, ou ao menos tomava-o como parâmetro, o
neoliberalismo passa por cima dele, deslocando as possibilidades de
soberania para as organizações, corporações e outras entidades de âmbito
global.


14
Ianni (1997a, p. 261) afirma que “[...] os principais guardiães dos ideais e das práticas neoliberais em todas as
partes do mundo têm sido o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial ou Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Organização Mundial de Comércio (OMC); sendo que esta
organização multilateral é a herdeira do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Três guardiões dos ideais
e das práticas do neoliberalismo; ou a santíssima trindade guardiã do capital em geral, um ente ubíquo, como um
deus.”
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1.4 Para uma compreensão da ideologia15

Adotamos a concepção de ideologia de Gramsci, ou seja, a ideologia deve ser
compreendida não apenas como um discurso que visa falsear e ocultar a realidade. Em
Gramsci a ideologia aparece em “[...] diversos graus no seu conceito de hegemonia: de um
lado a busca da construção de uma vontade coletiva nacional que colocasse em movimento a
derrubada da ordem estabelecida, de outro a construção de uma vontade coletiva que
mantivesse esta mesma ordem”, ensejando “[...] a construção de uma nova hegemonia ligada
às classes subalternas, que desvelasse a hegemonia estabelecida pela classe dominante, que,
por meio desta última mantém a direção consensual da sociedade em geral” (SILVA JR. et al,
2000, p. 84).
A concepção de ideologia encontra-se difusa na obra de Gramsci, ou seja, “está em
toda parte”. A vasta obra gramsciana ocupa-se de história, política e cultura com vistas a
apreender a práxis humana. Nesse sentido, a ideologia é vista como prática social, ou seja, a
ideologia “[...] deve ser entendida como uma visão de mundo que orienta a práxis do homem
em todas as atividades de sua vida, atividades individuais ou coletivas, de natureza material
ou espiritual.”
Silva Jr. et al (2000, p. 84) afirmam que:
Melhor dizendo, a ideologia tem que se transformar em uma prática social
que deverá estar impregnada dos pressupostos ideológicos do homem e, por
meio desta mesma prática, a visão de mundo do homem pode sofrer
alterações. [...] A ideologia, portanto, não é uma simples representação ideal
de um objeto real, ela não é tida como um dualismo ou “binarismo” entre
ideal e real. É, antes disso, um processo complexo e contraditório entre o
subjetivo e o objetivo, entre os homens e sua prática em relação à natureza e
em relação aos outros homens, isto é, em relação à objetividade social. Por
isso, para Gramsci, a ideologia se manifesta na ciência, na religião, na
economia, na educação, enfim em todas as atividades da vida humana no
processo de sedimentação da hegemonia da classe no poder e de construção
de uma nova hegemonia ligada às classes subalternas, processo que se
desenvolve no âmbito da sociedade civil.

Por conseguinte, Gramsci constrói seu “paradigma” a partir da crítica ao senso comum
e também à religião, pois considera que ambos não possuem uma ordem intelectual que se
compare à filosofia. Nesse sentido, considera a religião como um elemento do senso comum e
salienta que “[...] não existe um único senso comum, pois também ele é um produto do

15

Inserimos essa discussão na introdução porque é com a categoria da ideologia que trataremos ao longo da tese
para analisarmos a nova educação profissional. Sendo assim, o objetivo é esclarecer a concepção de ideologia
que assumimos ao longo do texto.



 71


devenir histórico.” Destaca que a filosofia constitui-se na crítica e superação da religião e do
senso comum e, “[...] neste sentido, coincide com o ‘bom senso’ que se contrapõe ao senso
comum” (GRAMSCI, 1984, p. 14).
Afirma, ainda, que:
[...] neste ponto, coloca-se o problema fundamental de toda concepção de
mundo, de toda filosofia que se transformou em um movimento cultural, em
uma ‘religião’, em uma ‘fé’, isto é, que produziu uma atividade prática e
uma vontade nas quais esteja contida como premissa teórica implícita (que é
uma ‘ideologia’, poderemos dizer, desde que se dê ao termo ‘ideologia’, o
significado mais alto de uma concepção de mundo, que se manifesta
implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas
manifestações de vida individuais e coletivas) – isto é, o problema de
conservar a unidade ideológica de todo o bloco social, que está cimentado e
unificado justamente por aquela ideologia (GRAMSCI, 1984, p. 16.).

Entretanto, para além do fato da ideologia possuir uma natureza de “senso comum”,
Gramsci também destacou a importância dos intelectuais na organização da cultura,
contrapondo o intelectual orgânico ao intelectual tradicional. Desse modo salienta a
importância da categoria dos intelectuais no mundo moderno, fundamentalmente na disputa
ideológica para a construção da hegemonia. Para Gramsci (1978) a ideologia não é
simplesmente uma ilusão da realidade. Nesse sentido, afirma que:
[...] é preciso distinguir entre ideologias historicamente orgânicas que são
necessárias a uma certa estrutura, e ideologias arbitrárias, racionalistas,
‘queridas’. Enquanto historicamente necessárias, têm uma validade que é
‘psicológica’, ‘organizam’ as massas humanas, formam o terreno em que os
homens se movem, adquirem consciência da sua posição, lutam, etc.
Enquanto ‘arbitrárias’ não criam outra coisa senão ‘movimentos’
individuais, polêmicas, etc. (não são completamente inúteis nem mesmo
estas porque são como o erro que se contrapõe à verdade e a afirma)
(GRAMSCI, 1978, p. 65).

Ferretti, Silva Jr. e González (2000, p. 85), indicam que Gramsci explicita diversos
pontos da ideologia que se constitui num “[...] processo que busca a unidade de uma classe
social, porém não por meio de um discurso vazio de realidade, mas de articulação entre o real
e o ideal.” Nesse contexto, afirmam que:
Quando se lê que a ideologia promove a unidade de um determinado bloco
social, a compreensão, neste caso, é de um processo de interação recíproca
entre o objetivo e o subjetivo, que promove esta unificação, um processo que
permeia “todas as manifestações de vida individuais e coletivas” de natureza
material ou espiritual. A ideologia é, portanto, este processo que se
desenvolve no interior do movimento da própria hegemonia. Há na
sociedade civil uma hegemonia instalada, porém em constante movimento.
Dentro deste movimento de sedimentação da hegemonia instalada e de
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construção de uma nova hegemonia, encontram-se as ideologias ligadas à
classe no poder e as ideologias ligadas às classes subalternas.

Trataremos, então, de lidar com o problema da ideologia, considerando também a
contribuição de Eagleton (1997), que aponta para a necessidade de prestar atenção para o fato
das ideologias trazerem em seu bojo elementos de verdade, mas também de falsidades, o que
obriga a cuidados no tratamento com as mesmas.
Eagleton (1997, p. 193) afirma que
Muito do que as ideologias dizem é verdadeiro e seria ineficaz se não o
fosse, mas as ideologias também têm muitas proposições que são
evidentemente falsas, e isso não tanto por causa das distorções a que são
submetidas nas suas tentativas de ratificar e legitimar sistemas políticos
injustos, opressivos. A falsidade em questão [...] pode ser epistêmica,
funcional ou genérica, ou alguma combinação das três.

Desse modo, é necessário ter em conta que a análise das ideologias dominantes, longe
de ser parcial, também não pode ser sectária; do contrário, não se consegue captar o porquê de
sua eficácia e sedução, muito menos apresentar uma crítica capaz de apreender suas
contradições, e ainda de desocultar os seus segredos, como fez Marx com toda maestria na
análise d’O Capital. Eagleton (1997) salienta que “[...] as ideologias dominantes e,
ocasionalmente, as de oposição, muitas vezes empregam dispositivos como a unificação, a
identificação espúria, a naturalização, a ilusão, a auto-ilusão e a racionalização.” Diante de
tantos dispositivos categoriais, possíveis de conterem uma ideologia, o risco de uma análise
simplista torna-se iminente. Entretanto, como afirma Eagleton, as ideologias não empregam
esses dispositivos categoriais universalmente, pois, “[...] na verdade, é duvidoso que se
possam atribuir à ideologia quaisquer características invariáveis.” De tal forma, que não
lidamos com a essência da ideologia, mas “com uma rede sobreposta de ‘semelhanças de
família’ entre diferentes estilos de significação” (EAGLETON, 1997, p. 194).
Assim, Eagleton (1997, p. 193) remata ao afirmar que:
Precisamos então, examinar com ceticismo os vários argumentos
essencialistas a respeito da ideologia: o argumento historicista de que é uma
visão de mundo coerente de um ‘sujeito de classe’, a teoria de que é
espantosamente secretada pelas estruturas econômicas da sociedade, ou a
doutrina semiótica de que significa ‘fechamento discursivo’. Todas essas
perspectivas contêm um âmago de verdade, mas, tomadas isoladamente,
mostram-se parciais e falhas. A visão ‘sociológica’ de que a ideologia provê
o ‘cimento’ de uma formação social, ou o ‘mapa cognitivo’ que orienta seus
agentes para a ação, é muitas vezes despolitizadora em efeito, esvaziando o
conceito de ideologia de conflito e contradição.
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Eagleton (1997, p. 194), uma vez colocada as coisas nestes termos, trata de posicionarse diante das formas dominantes da ideologia, que “[...] é muitas vezes vista como uma
solução mítica ou imaginária de tais contradições”, ao que o autor salienta que “[...] seria
imprudente superestimar seu sucesso em alcançar esse objetivo.” Nesse sentido, contrapõe-se
às posições supracitadas sobre a ideologia, pois a mesma “[...] não é nem um conjunto de
discursos difusos nem um todo descozido; se seu impulso é identificar e homogeneizar, é, não
obstante, marcada e desarticulada por seu caráter relacional, pelos interesses conflitantes
entre os quais deve manobrar incessantemente.” A ideologia também não é, destaca o autor,
“[...] o princípio fundador da unidade social, mas antes tenta, diante da resistência política,
reconstituir essa unidade em um nível imaginário.” Assim sendo, a dominação e o controle se
concretizam a partir da reconstituição da unidade social no imaginário, ocultando o conflito e
a contradição – como no caso do trabalho em equipe, da “captura” e “expropriação” da
subjetividade – tal a dimensão da força e poder social da ideologia.
Eagleton (1997, p. 194) salienta que:
Como tal, nunca pode ser simples ‘inefabilidade’ ou pensamento
negligentemente desconectado; pelo contrário, deve afigurar-se como uma
força social organizadora que constitui ativamente sujeitos humanos nas
raízes de sua experiência vivida e busca equipá-los com formas de valor e
crença relevantes para suas tarefas sociais e para a reprodução geral da
ordem social. Mas esses sujeitos são sempre constituídos conflitiva e
precariamente, e, embora a ideologia seja ‘centrada no sujeito’, não é
redutível à questão da subjetividade.

Nesta perspectiva, Eagleton (1997, p. 94) salienta que muitos dos efeitos ideológicos
poderosos são produzidos por instituições e por processos políticos impessoais e não por
estados subjetivos do ser, assim como “[...] a estrutura do fetichismo da mercadoria, da
mesma maneira, é irredutível à psicologia do sujeito humano.” Sendo a ideologia – uma coisa
extremamente complexa, não se resume às teorias psicológicas sobre tal, muito menos se
encaixa nas “[...] descrições que a vêem como o efeito quase automático das estruturas sociais
objetivas”, porque, de “[...] modo paralelo, a ideologia nunca é o mero efeito expressivo de
interesses sociais objetivos, mas tampouco são todos os significantes ideológicos ‘aleatórios’
a que diz respeito a tais interesses”, pois as relações entre discursos ideológicos e interesses
sociais são complexas e variáveis; de tal maneira “[...] que às vezes é adequado falar do
significante ideológico como um pomo de discórdia entre forças sociais conflitantes e, outras
vezes, como uma questão de relações mais internas entre modos de significação e formas de
poder social.” A ideologia não é um reflexo passivo de posições dadas previamente, mas
contribui para a constituição de interesses sociais – mesmo que apareça sob a farsa de diálogo
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social na relação capital e trabalho, como pressupõe a CUT, o DIEESE e outras instituições
ditas dos trabalhadores [RLB] – mas, apesar disso, salienta Eagleton (1997, p. 194) “[...]
legisla a existência de tais posições por sua própria onipotência discursiva.”
Sendo assim, salienta Eagleton (1997) que a ideologia antes de tratar-se de
“linguagem” é uma questão de “discurso”. Não importa a significação como tal, mas a
questão de certos efeitos discursivos concretos. Nesse sentido, ao analisarmos o problema das
competências, da empregabilidade, da laboralidade, do empreendedorismo, enfim, da
ideologia da nova educação profissional, estaremos tratando com esse tipo de efeitos
discursivos, o que demandará um certo détour para desocultar os seus segredos. Ou seja,
trataremos de desmistificar o processo de apropriação e adaptação de antigos conceitos e
categorias da órbita ideológica da dominação de classe, como é o caso da teoria do capital
humano que adquire um novo vigor no contexto da reestruturação produtiva. Nesse sentido,
valemo-nos de Eagleton, para quem a ideologia – os efeitos discursivos concretos – “[...]
representa os pontos em que o poder tem impacto sobre certas enunciações e inscreve-se
tacitamente dentro delas. Mas não deve, portanto, ser igualada a nenhuma forma de
partidarismo discursivo, discurso ‘interessado’ ou viés retórico” (EAGLETON, 1997, p. 194).
Trata-se, portanto, de vasculhar os documentos a serem analisados, buscando
compreender como se dá sob a reestruturação produtiva a apropriação e adaptação de
importantes componentes ideológicos que permitem ao capitalismo manipulatório global
“capturar” e “expropriar” a subjetividade do trabalhador, num complexo processo de
desefetivação do ser social.
Dessa forma, para Eagleton o conceito de ideologia tem um objetivo preciso,
direciona-se para a realidade, visando revelar a relação entre uma proposição e seu efeito
concreto na realidade concreta. Assim é que Eagleton (1997, p. 195) destaca que:
O conceito de ideologia tem como objetivo revelar algo da relação entre uma
enunciação e suas condições materiais de possibilidade, quando essas
condições de possibilidade são vistas à luz de certas lutas de poder centrais
para a reprodução (ou, para algumas teorias, a contestação) de toda uma
forma da vida social.

Entretanto, o autor salienta que alguns teóricos entendem que “[...] a ideologia é um
modo de discurso social técnico, secular, racionalista, que rejeitou todos os esforços religiosos
ou metafísicos de legitimar uma ordem social.” Dessa maneira, subestimam o fato da
ideologia possuir “[...] dimensões arcaicas, afetivas e tradicionalistas, que podem entrar em
contradição significante com seu ímpeto mais ‘modernizador’” (EAGLETON, 1997, p. 195).
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Tratar da ideologia no contexto da sociedade global implica, inevitavelmente,
considerar o problema das instituições multilaterais, que de “multi” só têm o nome, pois agem
de forma unilateral em suas articulações globais a favor do capital, conduzindo à
internacionalização das reformas macroeconômicas, desempenhando um papel determinante
no processo de ofensiva do capital, sobretudo na reestruturação econômica global. Sendo
assim, faremos uma discussão sobre o papel ideológico de três instituições multilaterais, ou
seja, o Banco Mundial, a UNESCO e a CEPAL, com vistas a apreender suas atuações na
construção de um consenso neoliberal em torno das reformas. Trata-se então de vasculhar os
documentos para deles extrair os componentes ideológicos dessas instituições no campo
econômico, social e no educacional em particular, necessário para um correto detalhamento
do posicionamento ideológico dessas instituições em torno da educação profissional.
Analisaremos a forma como essas instituições fazem a apropriação da teoria do capital
humano e a adaptam para o contexto da reestruturação produtiva, dando-lhe um novo vigor,
assim como constroem um vasto arcabouço conceitual que servem de instrumento ao
capitalismo manipulatório no processo de dominação de classe.
Veremos então que o capital conta com conjunto das instituições multilaterais para
organizar uma poderosa técno-burocracia internacional que atuam formalmente sob uma
tutela intergovernamental, cuja “[...] sede do poder político não se encontra nas instituições
financeiras internacionais (IFIs) e seus principais acionistas (isto é, os governos dos países
ricos)” (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 12). De tal modo que com o processo de mundialização
do capital ocorre uma centralização do poder mundial em organizações como o G-7 e,
principalmente, nas instituições fundadas em Bretton Woods, que agem no sentido de
preservar os interesses do capital. Por isso, “[...] o FMI, o Banco Mundial e a Organização
Mundial do Comércio (OMC) são estruturas administrativas, são órgãos reguladores operando
dentro de um sistema capitalista e respondendo a interesses econômicos e financeiros
dominantes” (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 12).
Nesse aspecto, as instituições multilaterais são importantes instrumentos do
capitalismo manipulatório no contexto da mundialização do capital, pois exercem um papel de
supervisão e controle por meio de uma deliberada manipulação do capital e, ao mesmo tempo,
apresentam uma racionalidade humanista e altruísta na preocupação com a pobreza, que
resulta no encaminhamento de propostas e financiamentos de políticas sociais, como é o caso
da educação.
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Faremos também uma discussão da ideologia presente na literatura que trata do
conceito e da lógica das competências, visando apreender a contradição da apropriação e
adaptação que dão vigor a esta lógica, no processo de deslizamento da noção de qualificação
para a de competência ou competências. Veremos que o deslizamento ou deslocamento da
qualificação para a lógica da competência ou competências é um importante instrumento do
capitalismo manipulatório no processo de “captura” e “expropriação” da subjetividade do
trabalhador.
Da mesma forma, analisaremos o processo que culminou na reforma da educação
brasileira na década de 1990, com foco na educação profissional. Desse modo, trata-se de
buscar apreender a discussão que antecede a reforma, no contexto da reestruturação produtiva,
assim como analisar os documentos que resultaram da reforma, no âmbito do Ministério da
Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Educação (CNE), com vistas a apreender como
se processou a apropriação e adaptação dos conceitos ideológicos do capitalismo
manipulatório global no espírito da reforma.
1.5 Reestruturação capitalista e neoliberalismo no Brasil na década de 1990
Verifica-se que no Brasil, a partir da década de 1980, segundo a literatura
especializada, começou a ocorrer o processo de reestruturação produtiva, com o
desenvolvimento de novas formas de organização da produção e do trabalho,
concomitantemente com inovações tecnológicas, decorrentes do progresso técnico. Ou seja, já
nos anos 1980, apesar da estagnação no setor produtivo, da intensidade inflacionária e do
protecionismo do mercado, começam a ser introduzidos no país alguns dos princípios e
dispositivos organizacionais do toyotismo.
Apesar da dificuldade para o entendimento desse processo em nível setorial e, mais
ainda, nacional, existem diversos estudos de caso sobre a reestruturação produtiva no Brasil,
nos anos 1980. As análises permitem afirmar que ocorria naquele contexto, em alguns setores,
a substituição de equipamentos de base eletromecânica por microeletrônicos; assim como
mudanças no processo de trabalho decorrente da inovação organizacional promovida pela
introdução dos princípios e nexos organizacionais, mas também do espírito do toyotismo.16
Entretanto, naquele contexto, as empresas que lideravam os setores produtivos no
Brasil apresentaram dificuldades para promover o processo de “modernização”, pois tiveram
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Sobre o processo de reestruturação produtiva no Brasil, nos anos 1980, decorrente de inovações tecnológicas e
organizacionais, ver: Tauille, 1983; Prado, 1989; Abramo, 1990; Salerno, 1990; Franzoi, 1991; Castro, 1993;
Hirata, 1993; Posthuma 1995; Fleury, 1988; Ferro, 1992; Carvalho, 1992; DIEESE, 1994.
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que reduzir custos e promover uma inovação tecnológica concentrada e parcial, postergando
decisões sobre investimentos em inovações. Isso ocorreu em razão dos graves problemas que
afetaram a economia brasileira, quais sejam: “[...] instabilidade monetária, oscilação e
estagnação do nível de atividade, constrangimentos, decorrentes da necessidade de geração de
elevados saldos na balança comercial e proteção contra a concorrência externa” (MATTOSO;
POCHMANN, 1998).
Acrescente-se a esses problemas a “[...] instabilidade macroeconômica – hiperinflação,
recessão, ciranda financeira.” Esse processo levou o país a incorporar as regras do Fundo
Monetário Internacional (FMI), conduzindo a economia a uma recessão, contraindo o
mercado interno, incentivando a busca por exportações (ALVES, 2000, p. 112).
Foi a partir das dificuldades enfrentadas na década de 1980 “[...] que surgiu um
primeiro ‘choque de competitividade’, que obrigou as grandes empresas, principalmente a
indústria automobilística, a adotarem, ainda que de modo incipiente (e restrito), novos padrões
organizacionais-tecnológicos.” Nesse sentido, o processo de reestruturação produtiva, que se
iniciou nos anos 1980, pode ser denominado como “toyotismo restrito”. Portanto, foi no
contexto histórico da crise da economia na década de 1980 que os princípios e nexos
organizacionais do toyotismo foram introduzidos no Brasil (ALVES, 2000, p. 120).
Mas, foi, sobretudo, no contexto dos anos 1990, que houve uma intensificação no
processo de “modernização” decorrente da reestruturação produtiva, com uma intervenção
estatal visando fomentar a modernização tecnológica e também organizacional, com o
pressuposto de estimular a produtividade e a competitividade. Essa dita intervenção não é
contraditória com os pressupostos do neoliberalismo, pelo contrário, está em conformidade; e
constituiu-se, entre outras coisas, na criação e financiamento de programas voltados para a
produtividade e competitividade.17
Harvey (2005, p. 79) afirma que:
A teoria neoliberal da mudança tecnológica se sustenta nos poderes
coercitivos da competição para levar à busca de novos produtos, de novos
métodos de produção e de novas formas organizacionais. Mas esse impulso
se incorpora a tal ponto ao senso comum dos empreendedores que se torna
um fetiche: a crença de que para todo e qualquer problema há um remédio
tecnológico. Na medida em que se torna hegemônica não só no interior das
corporações, mas também dentro do aparato de Estado (no setor militar em
especial), essa crença produz fortes tendências independentes de mudança
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No princípio dos anos 1990, o Estado brasileiro, por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, entre outras
iniciativas, desenvolveu diversos programas voltados para o apoio ao processo de reestruturação produtiva, tais
como: o Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria (PACTI), o Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade (PBQP), e o Programa de Educação para a Competitividade (PROEDUC).
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Harvey (2005, p. 79) chama a atenção para um componente interessante das inovações
tecnológicas, salientando que há “[...] um vínculo constitutivo entre dinamismo tecnológico,
instabilidade, dissolução de solidariedades sociais, degradação ambiental, desindustrialização,
aceleradas mudanças das relações espaço-tempo, bolhas especulativas e a tendência geral de
formação de crises no capitalismo.”
No início da década de 1990, com a criação do PBQP (Programa Brasileiro da
Qualidade e da Produtividade), os princípios e nexos organizacionais do toyotismo passam a
ser divulgados amplamente no Brasil. Desde então, um novo grupo de conceitos, tais como:
just-in-time, kanban, controle de qualidade total, kaizen, passa a ocupar espaço central no
discurso governamental, acadêmico, empresarial e sindical. Acrescentemos a esse rol de
conceitos-ponte ou jargões apologéticos, os de globalização, sociedade do conhecimento,
sociedade da informação, flexibilidade, integração, trabalho enriquecido, competência,
empregabilidade, produtividade, competitividade, entre outros; e teremos o “mapa do inferno”
ideológico pós-moderno. Muitos desses constituem o cerne da organização do trabalho, pois
são operativos dos nexos e princípios do toyotismo. Outros são categorias gerais, como é o
caso de sociedade do conhecimento. As categorias gerais trazem em seu bojo um rol de
conceitos operativos.
Na verdade, nos anos 1990, ocorreu no país um choque de competitividade com a
introdução de políticas neoliberais, que juntamente com o processo de reestruturação
produtiva levou o país a um patamar mais elevado do que aquele verificado nos anos 1980.
Dessa forma, os grandes grupos monopolistas desenvolveram um conjunto de novas
estratégias produtivas com vistas a atingir uma maior integração, intensidade e produtividade
no mundo do trabalho. Assim, diferentemente do “toyotismo restrito” dos anos 1980, verificase nos anos 1990, a constituição de um “toyotismo sistêmico”, que se desenvolveu de forma
contraditória, com avanço significativo, não apenas do ponto de vista quantitativo, mas,
fundamentalmente, qualitativo, nas inovações técnico-organizacionais das empresas. A partir
daí, acentuou-se a consolidação do complexo de reestruturação produtiva no país, com o
toyotismo como momento predominante, já que seus pressupostos, princípios e nexos
organizacionais (just-in-time, kanban, CCQ, TQC etc.) passaram a ser introduzidos em
diferentes setores.
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Por outro lado, a década de 1990 pode ser caracterizada como um processo de inserção
passiva do Brasil à economia internacional. Verifica-se um abandono repentino do papel ativo
representado pela ação estatal no setor produtivo, que se aprofunda através das privatizações e
submissão do governo aos organismos multilaterais como o FMI e o BIRD, pois aderiu, de
forma incondicional, ao catecismo do “Consenso de Washington”. De tal maneira, que
“concomitante ao processo de modernização empresarial, sobretudo das grandes empresas,
ocorre uma desarticulação de parte significativa das cadeias produtivas e uma ampliação do
grau de heterogeneidade no interior da economia nacional” (MATTOSO; POCHMANN,
1998, p. 224).
A estrutura produtiva do país passou por transformações, com o capital estatal
declinando, reduzindo seu papel e tornando-se subalterno ao “capital nacional” privado e, por
meio da privatização das empresas estatais, aumentando a participação do capital estrangeiro.
Entretanto, “[...] a maior internacionalização da economia nacional não parece ocorrer,
todavia, com o nível necessário de ampliação do parque produtivo.” Os investimentos não
superam os patamares médios dos anos 1980, além do que havia uma elevada dificuldade na
participação no comércio mundial, num contexto de integração passiva e subalterna do país à
globalização, capaz de provocar um novo movimento de reconcentração de poder e riqueza. A
política de abertura comercial, assim como a desregulação financeira “[...] produzem, na
forma com que são conduzidas, a quebra ou fragilização de bancos e empresas
impossibilitados de se ajustarem ao novo ambiente competitivo, o que estimula a absorção por
grandes grupos econômicos nacionais ou estrangeiros” (MATTOSO; POCHMANN, 1998, p.
225).
A política econômica brasileira nos anos 1990 esteve sempre em acordo com os
pressupostos do neoliberalismo e, por conseqüência, com o “Consenso de Washington”.
Fundamentalmente, este foi o caso do Plano Real, originalmente concebido com a finalidade
de colocar fim ao longo processo inflacionário da economia brasileira. Este Plano, capaz de
garantir dois mandatos presidenciais para Fernando Henrique Cardoso, estimulou,
inicialmente, a entrada de dólares no país, pois o governo manteve a moeda nacional
sobrevalorizada ante o dólar norte-americano, “[...] criando uma situação de artificial
valorização da moeda brasileira” (CORSI, 1999, p. 18).
O impacto do Plano Real foi, inicialmente, positivo; já que além de ter baixado a
inflação, a economia cresceu de 1994 para 1995, assim como aumentou a taxa de
investimento. Além disso, inicialmente o Plano Real estimulou o crescimento dos salários e o
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aumento do consumo das camadas de menor renda. Entretanto, o curto período de expansão
do Plano Real aumentou as dívidas interna e externa – o resultado foi que a rolagem das
mesmas aprofundou o processo de desmonte do Estado.
Todavia, gradativamente, o Plano Real se deteriorou e revelou suas fragilidades e
debilidades, fator que se acentuou com os acontecimentos externos, como “[...] a crise do
México, em fevereiro de 1995, [que] mostrou as debilidades dos planos de estabilização
baseados em âncoras cambiais, sujeitos a profundos desequilíbrios externos, fruto,
principalmente, do incremento das importações e do declínio das exportações” (CORSI, 1999,
p. 18). Assim, a opção adotada pelo governo para se adaptar e se integrar na “nova ordem”,
conduziu o Brasil a uma realidade declinante. Em pouco tempo a economia que vinha obtendo
superávits comerciais passou a experimentar graves desequilíbrios externos. “[...] De um
superávit de cerca de 10 bilhões de dólares em 1994 passamos a um déficit de 3,35 bilhões em
1995, atingindo as cifras de 8,37 bilhões e 6,437 bilhões em 1997 e 1998 respectivamente”
(CORSI, 1999, p. 18).
No período entre 1993 e 1997, as exportações subiram 37%, contra um aumento de
143% das importações. De tal maneira que “a partir de 1995, o país passou a apresentar saldos
negativos crescentes na balança comercial, depois de doze anos seguidos de superávits, assim
como o déficit em conta corrente, de apenas 0,3% do PIB em 1994, passou para 4,2% em
1997” (CAMARGO, 1999, p. 36).
O Produto Interno Bruto (PIB), que entre 1940 e 1989, havia apresentado uma
expansão média anual de 7,5%, nos anos 1990, apresentou um desempenho muito aquém,
pois, não ultrapassou a média de 2,2%. Enquanto que a ocupação total cresceu apenas 1,5% e
o emprego formal (assalariado com carteira assinada) foi reduzido à média de 1,2% ao ano,
nos anos 1990, sendo que entre 1940 e 1989, ocorreu uma elevação média de 2,0% da
ocupação total e um crescimento médio anual de 5,4% do emprego formal. Nos anos 1990,
apesar do esforço do Estado e das empresas para elevar a competitividade, a produtividade
total do trabalho foi medíocre, com uma variação média de 0,7% ao ano, contra uma variação
média de 5,3% do período 1940 a 1989. Entretanto, nos anos 90, a produtividade do trabalho
assalariado formal, apresentou um crescimento médio anual de 3,4%, portanto, acima do
crescimento médio de 2,0%, verificado no período 1940-1989 (POCHMANN, s/d, p.1).
O Produto Interno Bruto (PIB) em 1997 foi apenas 17% maior que o de 1989, o que
corresponde a um aumento proporcional ao crescimento da população, sendo que nesse
período o produto por habitante cresceu apenas 4%. No mesmo período, verifica-se que houve
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uma redução de 8% no emprego formal do setor privado, pois em 1989, esse setor empregava
19,0 milhões de pessoas em regime de CLT, em 1997 esse número caiu para 17,5 milhões de
pessoas. Portanto, em menos de uma década, houve uma redução de 1,5 milhões postos de
trabalho no setor formal privado (BALTAR, 1998, p. 2).
Na década de 1990, verificou-se a configuração estrutural do desemprego em massa e
da redução do emprego formal, assim como a evolução do trabalho precário, parcial e
temporário, que se acentuou à medida que se verifica um baixo crescimento econômico18.
Nessa década, com uma baixa expansão do PIB, o capital desenvolveu formas para conter o
nível de emprego, ao mesmo tempo em que elevou a produtividade do trabalho. Afinal, a
reestruturação produtiva promoveu a redução de 2,5 milhões de empregos nos principais
setores da economia brasileira, garantindo ganhos de produtividade, à medida que a produção
cresceu apenas 2,2% em média. Os anos 1990 revelaram a “[...] incapacidade do país para
gerar emprego e renda, é que a taxa de desemprego, com a recuperação da economia, não
retornou ao patamar vigente antes da recessão [dos anos 80], e atualmente a taxa de
desemprego aberto já está em 8%[...]” (BALTAR, 1998, p. 3 ).
Portanto, os números revelam que a política econômica dos anos 1990, ao seguir o
receituário neoliberal do FMI, do BIRD e do BID, colocou o país na contramão do
crescimento econômico, gerando desemprego, precarização e miséria para a maioria da
classe-que-vive-do-trabalho. Registre-se, ainda, que apenas uma reduzida parcela dos
trabalhadores conseguiu inserir-se em empregos formais que são mais exigentes em termos de
qualificação profissional. Essa constatação reforça a noção de heterogeneidade do processo de
reestruturação produtiva, que no caso específico da formação profissional, revela-se
extremamente contraditório, ao contrário do que faz crer a ideologia da empregabilidade
expressa nas políticas de formação profissional.
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Segundo o PNAD-96, o número de pessoas ocupado, que exercem atividades fora da agricultura é 50,4
milhões. Sendo que o setor privado responde por 17,5 milhões de empregos formais. Havia, naquela ocasião, no
meio urbano, 10,8 milhões de pessoas que, segundo a pesquisa, trabalhavam por conta própria. Segundo a
pesquisa havia 2,0 milhões de empregadores e 1,4 milhão que trabalhavam sem remuneração. “O emprego sem
carteira de trabalho ocupou 8,3 milhões de pessoas, bastante mais que o setor público que empregou 5,3 milhões
de pessoas e que o serviço doméstico remunerado que ocupou 5,0 milhões de pessoas” (BALTAR, 1998, p. 3).




CAPITALISMO GLOBAL, INSTITUIÇÕES MULTILATERAIS E A
IDEOLOGIA DA NOVA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

O processo de mundialização do capital, que se instaurou a partir da década de 1970
traz no lastro de seu metabolismo a reestruturação produtiva como um dos mecanismos da
ofensiva do capital à crise de acumulação. Ao manifestar-se sobre esta crise, Hobsbawm
(1995) destaca que a comparação da crise dos anos 1970-1990 com a crise do período entreguerras é falha, “[...] embora o medo de outra Grande Depressão tenha perseguido essas
décadas. ‘Pode voltar a acontecer’ era a pergunta feita por muitos, sobretudo após um novo e
dramático (e global) crash da bolsa americana em 1987.” Nesse sentido, salienta o historiador
britânico que as “Décadas de Crise” do capital após 1973 “[...] não foram mais uma ‘Grande
Depressão’, no sentido dos anos 30.” De fato, esta crise não provocou um desabamento da
economia capitalista global como ocorreu no período entre guerras. Contudo, Hobsbawm
argumenta que a “Era de Ouro” do capitalismo acabou entre 1973-1975 “[...] como alguma
coisa bem semelhante a uma depressão cíclica bastante clássica, que reduziu a produção
industrial nas ‘economias de mercado desenvolvidas’ em 10% em um ano, e o comércio
internacional em 13%” (HOBSBAWM, 1995, p. 394-395).
Segundo Hobsbawm, nas “Décadas de Crise”, embora não ocorresse um
desmoronamento da economia mundial, adveio uma tragédia histórica. Em decorrência da
crise, o setor produtivo passou a dispensar a força de trabalho num ritmo muito mais rápido
do que a capacidade do mercado em gerar novos empregos. Nesse sentido, afirma que:
[...] esse processo foi acelerado pela competição global, pelo aperto financeiro dos
governos que direta ou indiretamente – eram os maiores empregadores individuais, e
não menos, após 1980, pela então predominante teologia do livre mercado que
pressionava em favor da transferência de emprego para formas empresariais de
maximização de lucros, sobretudo para empresas privadas que, por definição não
pensavam em outro interesse além do seu próprio pecuniário (HOBSBAWM, 1995,
p. 404).

Arrighi (1996) sinaliza para o fato de a grande depressão capitalista das últimas
décadas resultar de um excesso de capital, proveniente de uma superacumulação, “[...] à
procura de investimento em mercadorias, e não a uma incapacidade dos governos nacionais –
e do governo norte-americano em particular – de compensar as deficiências no investimento
privado com seus próprios gastos” (ARRIGHI, 1996, p. 316).
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O fato concreto é que com a crise de superprodução que se instaurou no início da
década de 1970 o processo de acumulação de capital teve que passar por adequações. É aí que
reside a tomada de iniciativa do capital para a ofensiva contra o trabalho. O próprio discurso
acerca do desenvolvimento necessitou passar por um revigoramento. Como vimos, o capital
empreendeu a ofensiva em várias frentes para restabelecer o controle sobre o trabalho e tentar
retomar as taxas de crescimento de sua “Era de Ouro”.
Nesse processo de ofensiva do capital, na fase da assim chamada globalização,
aumenta-se o poder das instituições multilaterais no âmbito mundial. Essas instituições que já
tinham um papel relevante de controle e supervisão sobre os países que estavam fora do eixo
do desenvolvimento capitalista, passaram a orientar e disciplinar a organização dos sistemas
econômico/financeiros dos estados nacionais, viabilizando financiamentos e empréstimos de
recursos a estes. Estas instituições passaram também a desenvolver, financiar, orientar e
supervisionar projetos de políticas sociais, por meio de convênios com os estados nacionais.
Dessa forma, essas instituições constituem-se num dos meios pelo qual o capital exerce sua
hegemonia mundial.
Nesse contexto, consolidou-se uma concepção ideológica, segundo a qual haveria uma
importância da educação básica para a formação profissional dos indivíduos. Nesse sentido,
ganha importância uma visão de que haveria uma centralidade da educação básica, sobretudo,
porque a esta caberia formar a força de trabalho, desenvolvendo as competências gerais –
novas aptidões e habilidades – requisitadas pelo mercado. Com essa concepção ocorre um
processo de apropriação/adaptação da teoria do capital humano, que é revigorada para o
contexto do capitalismo global.
A ideologia das instituições multilaterais apresenta uma visão uniformizada e ufanista
das mudanças no sistema produtivo, fazendo crer na universalização do caráter homogêneo e
sistêmico do complexo de reestruturação produtiva e da globalização. As instituições
multilaterais (Banco Mundial, BID, UNESCO, CEPAL, OIT/CINTERFOR)19 elaboram,
recomendam, e supervisionam as políticas sociais – principalmente educacionais – dos países
da periferia do sistema do capital que recebem indiscriminadamente a denominação de países
em desenvolvimento. O Banco Mundial e o BID, além dessas ações, também financiam essas
políticas. As políticas desenvolvidas por essas instituições visam estimular os países a se
adaptarem de forma subalterna à mundialização do capital.
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De fato, as instituições multilaterais empregam, em todo o mundo, intelectuais
orgânicos – indivíduos – a serviço do capital. Esses intelectuais dividem-se entre aqueles que
atuam no âmbito das políticas econômicas e sociais e cumprem uma função fundamental na
disseminação das crenças, valores e concepções dessas instituições, que nada mais são do que
ideologias orgânicas do capital. É comum que esses intelectuais – melhor seria chamá-los de
ideólogos do capital – transitem entre as instituições multilaterais, passando ao longo da
“carreira”, por exemplo, pelo Banco Mundial, BID, FMI, OIT etc. Assim também é comum
que esses ideólogos do capital prestem serviços a governos nacionais, durante certo tempo,
depois voltem a trabalhar para as instituições multilaterais. Esses ideólogos têm presença
massiva na grande mídia, por meio da qual disseminam a ideologia das instituições
multilaterais.
Analisando o papel das instituições multilaterais no contexto da globalização, Ianni
(1997, p. 125) afirma que:
Ao lado das corporações transnacionais, ainda que de maneira independente,
umas vezes divergentes e outras convergentes, atuam o FMI, o BIRD e a
OMC. São organizações multilaterais, com capacidade de atuação em
concordância e em oposição a governos nacionais. Possuem recursos não só
monetários, mas também jurídico-políticos suficientes para orientar, induzir
ou impor políticas monetárias, fiscais e outras de cunho neoliberal.
Principalmente os países menos desenvolvidos, do ex-Terceiro Mundo,
periféricos, do sul ou mercados emergentes são bastante suscetíveis às
orientações, induções ou injunções do FMI, BIRD e OMC, santíssima
trindade do capitalismo global. Acontece que essas organizações
multilaterais tornaram-se poderosas agências de privatização, desestatização,
desregulação, modernização ou racionalização, sempre em conformidade
com as exigências do mercado, das corporações transnacionais ou do
desenvolvimento extensivo e intensivo do capitalismo no mundo.

Dessa forma, as instituições multilaterais obtêm a hegemonia também por meio de um
discurso capaz de construir o convencimento de importantes setores da sociedade. Entretanto,
com certeza, o que mais pesa na construção desse consentimento são os recursos financeiros
disponibilizados como forma de empréstimos para investimentos em políticas sociais. As
políticas e ações dessas instituições são endossadas nos âmbitos internos dos países por
amplos setores da sociedade civil. Ou seja, não só os Estados encampam as “recomendações”,
mas importantes organizações da sociedade, sobretudo, as do capital – como é o caso da
Confederação Nacional da Indústria (CNI)20, no Brasil – e reproduzem em seus documentos
as recomendações dessas instituições.

()

AConfederação Nacional da Indústria (CNI) produziu a partir da 6º Reunião de Presidentes de Organizações
Empresariais Ibero-Americanas, realizada no período de 12 a 16 de julho de 1993, em Salvador, o documento
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No caso da educação e da formação profissional, essas instituições contribuíram com a
formação de um novo consenso, segundo o qual as profundas transformações que ocorreram
no mundo do trabalho, com o advento de novas tecnologias e dos novos dispositivos
organizacionais e gerenciais engendraram a necessidade de uma força de trabalho mais
escolarizada e mais qualificada. Enfim, colocou-se na ordem do dia um debate que envolve
agentes públicos e privados, fazendo com que no âmbito da sociologia do trabalho e da
educação fossem retomadas antigas questões sobre o problema da qualificação, ao mesmo
tempo, em que novas questões se colocaram para serem investigadas. Consolidou-se um
discurso hegemônico de justificativa à necessidade de investir na melhoria da escolarização e
formação da força de trabalho com o argumento de que isso melhoraria a produtividade
individual e garantiria a melhoria da competitividade do país.
As instituições multilaterais apropriaram-se da teoria do capital humano e a
adaptaram-na para o contexto do capitalismo global. Dessa forma, a teoria do capital humano
é disseminada por toda parte, tardiamente, fazendo supor que por meio da educação básica e
profissional o indivíduo garante a sua empregabilidade. Essas instituições desconsideram todo
o contexto macroeconômico e apregoam que o investimento na educação básica aumenta a
possibilidade das nações emergentes reverterem as desigualdades sociais por meio da
competitividade.
O complexo de reestruturação produtiva articulado com o pensamento neoliberal,
retomou os pressupostos da teoria do capital humano, por meio de uma apropriação/adaptação
para o contexto do capital globalizado. Esta concepção pressupõe que a qualificação e o
treinamento para o exercício profissional são suficientes para garantir a empregabilidade e
elevar a renda do trabalhador. Essa lógica constitui-se num pressuposto ideológico-idealista
que desconsidera todas as determinações econômicas, políticas e sociais que se impõe ao
trabalhador. Foi esse novo consenso que conduziu o processo de reforma da educação em
geral, sobretudo, a profissional, no âmbito do Ministério da Educação na era FHC.
Nesse sentido, com a reestruturação produtiva instaura-se uma nova ideologia da
educação profissional fundada na apropriação/adaptação da teoria do capital humano, na
lógica das competências e da empregabilidade, se propaga pelo mundo por meio das ações
políticas das instituições multilaterais (FMI, BIRD, BID, UNESCO, OIT e do CINTERFOR).
No Brasil, os pressupostos da nova ideologia da educação profissional nortearam as reformas

Educação Básica e Formação Profissional em que explicita detalhadamente os princípios e as proposições
educacionais da burguesia industrial brasileira para a educação básica e para a educação profissional. Este
documento apresenta um conjunto de ideias que coincidem com as propostas do Banco Mundial e da CEPAL.
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educacionais conduzidas pelo MEC e o Programa Nacional de Formação Profissional
(PLANFOR), do Ministério do Trabalho ao longo dos anos 1990.
Para a nova ideologia da educação profissional, quanto mais se investir na formação
de recursos e/ou capital humano, na educação básica e na educação profissionalizante –
qualificação e treinamento profissional – voltada para o desenvolvimento de novas
competências adequadas para garantir a empregabilidade e elevar a renda do trabalhador;
mais competitiva se torna uma nação.
No contexto da reforma do Estado, no qual se insere a reforma da educação, houve um
bombardeio permanente desse discurso ideológico na mídia, por intermédio dos intelectuais
orgânicos do capital – verdadeiros arautos da reforma – que, depois de vários anos
trabalhando nestas instituições, foram repatriados pelo então ministro da educação, Paulo
Renato de Souza, para prestar seus préstimos à reforma da educação no Brasil.
Dessa forma, a mídia – jornais, revistas semanais, programas de televisão e rádios trazia permanentemente artigos, entrevistas e outros meios para divulgar essas idéias; segundo
as quais os problemas que obstaculizavam a retomada do crescimento do país era o seu atraso
na educação. Portanto, era necessário mudar tudo, pois, para colocar o país entre as nações
desenvolvidas, era preciso desencadear uma ampla reforma do sistema, da institucionalidade,
dos currículos e da formação de professores. Ianni (1997b, p. 106), ao analisar o papel da
mídia, a toma como intelectual orgânico da globalização que em condições de construir
hegemonias de alcance mundial, revela-se uma nova figuração do “príncipe” de quem falaram
Maquiavel e Gramsci. Nesse sentido, salienta que enquanto para “[...] Maquiavel, o príncipe
era um indivíduo excepcional, dotado de virtú, isto é, talento moral e político, bem como de
fortuna, isto é, capacidade de aproveitar as condições e possibilidades emergentes na vida
política de uma cidade, reino, nação ou Estado”, para Gramsci, ao contrário, o príncipe, em
vez de um indivíduo virtuoso, pode ser o partido político. De tal maneira que,
O moderno príncipe, o mito-príncipe, não pode ser uma pessoa real, um
indivíduo concreto; só pode ser um organismo; um elemento complexo de
sociedade no qual já tenha se iniciado a concretização de uma vontade
coletiva reconhecida e fundamentada parcialmente na ação. Este organismo
já é determinado pelo desenvolvimento histórico, é o partido político: a
primeira célula na qual se aglomeram germes de vontade coletiva que
tendem a se tornar universais e totais. No mundo moderno, só uma ação
histórico-política imediata e iminente, caracterizada pela necessidade de um
procedimento rápido e fulminante, pode-se encarnar miticamente num
indivíduo concreto; a rapidez só pode tornar-se necessária em virtude de um
grande perigo iminente, grande perigo que efetivamente leve a um despertar
fulminante das paixões e do fanatismo, aniquilando o senso crítico e a
corrosividade irônica que podem destruir o caráter ‘carismático’ do
condottiero [...] (GRAMSCI, 1984).
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A figura do príncipe se transforma no curso da história, decorrente do
desenvolvimento das forças que organizam e dinamizam a vida social. Dessa forma, Ianni
afirma que:
Na época da universalização dos meios de comunicação, quando o discurso
do poder passa a ser formulado e divulgado por intermédio da mídia
impressa e eletrônica, algo de essencial pode ter-se modificado. Ao lado do
líder e do partido, ou acima e além deles, coloca-se a mídia, entendida como
o emblema de um intelectual coletivo de amplas proporções, espalhado pelo
mundo, influenciando mentes e corações. A metáfora revive de modo
inesperado, quando a mídia assume a figura da estranha e surpreendente
figura de príncipe da modernidade-mundo. Combinado ou não com
indivíduos, movimentos sociais, partidos políticos, igrejas, governos,
corporações, ou outras pessoas, coletividades e organizações, esse príncipe
da modernidade-mundo pode influenciar às vezes decisivamente ódios e
paixões, correntes de opinião pública, estados de espírito, visões do mundo,
mentes e corações (IANNI, 1997b, p. 106-107).

Dessa forma, usando todo o poder da mídia, os arautos da reforma, a serviço do
capital, impunham o pensamento único, comumente em nome de um suposto consenso,
através do apelo às transformações provocadas pela globalização, pela nova ordem
internacional pós-guerra fria, pela reestruturação produtiva, pela emergência da sociedade
pós-industrial e pós-fordista, pelo fim das ideologias e das utopias e até mesmo pelo fim da
história. Ou seja, impõe-se o discurso ideológico do capitalismo manipulatório. Enfim,
segundo esses oráculos era preciso colocar o Brasil definitivamente na órbita da sociedade do
conhecimento por meio da reforma na educação.
Sendo assim, o Brasil – a exemplo de muitos outros países – mudou radicalmente a
legislação e a estrutura educacional, interferindo na vida de milhões de pessoas para que se
adequassem aos preceitos do neoliberalismo, acreditando que o país entraria em uma fase de
contínuo desenvolvimento, até atingir o status de país desenvolvido.
Em função disso, o processo de reestruturação do Estado durante a década de 1990
implementaram diversas reformas, entre as quais a da educação em geral e também a da
educação profissional. A reestruturação do Estado ocorreu porque as forças dominantes e os
governantes da época aderiram à lógica neoliberal e à orientação do Consenso de Washington,
construíram um consenso, segundo o qual estávamos diante de uma Grande Crise, cujo
principal responsável era o Estado. Dessa forma, tratava-se então de adequar o Estado e as
políticas sociais à lógica dos fundamentos macroeconômicos através do ajuste fiscal e da
liberalização do mercado.
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As instituições multilaterais influenciaram diretamente nessas reformas, formulando,
orientando e assessorando tecnicamente os países, muitas vezes, financiando projetos e
programas em diferentes áreas das políticas sociais. Os documentos produzidos por
instituições como o Banco Mundial e a CEPAL, nessa época, não deixam dúvidas sobre a
influência do multilateralismo nas reformas.
No complexo social educação, particularmente, essas instituições retomaram as
discussões acerca da teoria do capital humano21, que vigorou durante os anos 1960/1970,
fazendo uma apropriação/adaptação dessa teoria ao contexto do capitalismo global e
reestruturado. De tal maneira que os pressupostos da teoria do capital humano servem de
fundamento à lógica das competências e à noção de empregabilidade. Ou seja, a ideologia da
nova educação profissional necessita do revigoramento de antigos bastiões do capital para
poder se concretizar.

2.1 A apropriação/adaptação da teoria do capital humano

Não é nosso objetivo desenvolver aqui uma discussão aprofundada da teoria do capital
humano, pois isso demandaria uma reflexão sistematizada sobre a economia da educação,
desde Adam Smith. Nesse sentido, faremos apenas uma breve incursão sobre este conceito,
com fundamento na apropriação da literatura crítica sobre o tema, visando lançar luzes sobre a
ideologia presente nas recomendações das instituições multilaterais para a formação da força
de trabalho no contexto do capitalismo global.
A teoria do capital humano foi formulada originalmente nos anos sessenta por
Theodore Schultz, Gary Becker e Frederick Harbison. Essa teoria pauta-se na preocupação
com a relação entre a educação e o crescimento econômico. Seus adeptos apregoam que é

(*

 Souza Júnior (2000) define o conceito de capital humano enfatizando que são dois “[...] os entendimentos
possíveis a respeito deste conceito. Refere-se às habilidades, aptidões ou resumidamente, à capacidade de
trabalho nos níveis teórico e prático que os indivíduos possuem e que quando aplicadas ao processo de trabalho,
podem agregar mais valor ao produto final. Esta capacidade é desenvolvida em diferentes espaços ao longo da
vida, mas especialmente em espaços de educação, de formação profissional. O outro entendimento possível,
intimamente associado ao primeiro, refere-se ao conjunto dos investimentos realizados no sentido de
desenvolver aquela capacidade, ou seja, são os investimentos feitos por iniciativa do poder público ou
diretamente do capital para elevar o nível de formação da mão de obra com o intuito de fazer acrescer o valor do
produto final. O conceito de capital humano ganha uma elaboração sistemática com T. Schultz, no final dos anos
1950 e está filiado à escola neoclássica de economia. A pretensão dos autores filiados a esta escola com este
conceito era de complementar a explicação do desenvolvimento econômico, as altas de salários nos países
desenvolvidos e os diferenciais de renda. As críticas a este conceito ressaltam seu caráter apologético que
mistifica as relações capitalistas e esconde as verdadeiras razões das desigualdades e contradições do sistema”
(SOUZA JÚNIOR, 2000, p. 46).



 17


necessário investir na formação dos trabalhadores, no sentido de fazer frente às demandas do
mercado.
Segundo Frigotto (1998, p. 36) o conceito de capital humano elaborado por Schultz
vinculava-se “[...] a uma função agregada macroeconômica, para explicar as diferenças de
desenvolvimento econômico-social entre as nações e as diferenças e desigualdades entre
grupos sociais ou entre indivíduos.” Frigotto salienta que o conceito de capital humano foi
construído no contexto da regulação fordista de desenvolvimento econômico e social, fato que
revela suas limitações. Nesse sentido, destaca que “[...] o corpus conceptual da teoria do
capital humano é produzido para explicar, em última análise, exatamente a não efetiva
generalização do fordismo, quando este atingiu seu ápice” (FRIGOTTO, 1998, p. 36).
A teoria do capital humano constituiu-se em uma justificativa do capital diante das
enormes diferenças no desenvolvimento econômico-social entre os países sob a hegemonia do
capital no contexto da guerra fria. Naquela época, o capital tinha necessidade de explicar as
razões da extrema miséria de grande parte da população nos países do então chamado terceiro
mundo. Assim, a teoria do capital humano desempenhou uma função ideológica fundamental,
ao naturalizar e fetichizar a pobreza naquele momento. Isso na perspectiva macro-econômica.
Entretanto, a teoria do capital humano surge com a necessidade de explicar no âmbito das
empresas que o crescimento econômico não se resume apenas ao capital físico.
Portanto, o conceito de capital humano – para Schultz e seus adeptos – é um
complemento indispensável dos fatores explicativos do desenvolvimento econômico na
concepção neoclássica. Esta teoria é um mote para “[...] explicar a alta de salários do fator
trabalho nos países desenvolvidos e explicar, a nível individual, os diferenciais de renda.”
Portanto, para além dos conceitos clássicos – capital fixo, capital variável – foi incorporado
na análise do desenvolvimento o conceito de capital humano (FRIGOTTO, 1984, p. 40).
A emergência da teoria do capital humano coincide com o contexto da chamada
Aliança para o Progresso22. Esta Aliança é expressão de uma ideologia marcada pela Guerra

22

“ALIANÇA PARA O PROGRESSO. Programa de cooperação multilateral criado em agosto de 1961 pelos
signatários da Carta de Punta del Este, com o objetivo de incrementar o desenvolvimento econômico-social da
América Latina. A idéia da aliança foi lançada pelo presidente norte-americano John Kennedy, em março de
1961, como resposta aos acontecimentos revolucionários em Cuba e às pressões de setores políticos e
governamentais latino-americanos preocupados com a situação econômica e social da região. Concretizada na
reunião especial do Conselho Interamericano Econômico e Social da Organização dos Estados Americanos,
realizada em Punta del Este, a aliança foi estruturada segundo os princípios da Operação Pan-Americana (OPA),
proposta pelo presidente Juscelino Kubitschek e aprovada em 1960, de acordo com a Ata de Bogotá, assinada
por dezenove países. Em Punta del Este, os participantes proclamavam sua decisão de ‘associar-se num esforço
comum para alcançar o progresso econômico mais acelerado e a justiça social mais ampla para seus povos,
respeitando a dignidade do homem e a liberdade pública’. Abrangendo um período inicial de dez anos (19611971), o programa visava concretamente a redistribuição da renda, a eliminação do analfabetismo, a reforma
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Fria. Afinal, é após a revolução cubana e o conflito americano versus soviético sobre os
destinos da Ilha, que os EUA criaram a ilusão de que ajudariam no desenvolvimento da
América Latina. Durante as duas décadas seguintes, o continente latino-americano foi
marcado por golpes militares.
No contexto dos anos 1960, o conceito de progresso contido no lema do referido
programa, já sinalizava qual era a concepção do desenvolvimento que se vislumbrava para a
América Latina. Nesse sentido, Frigotto salienta que “[...] os instrumentos deste ‘cuidado’
foram sendo construídos no pós II Guerra – ONU, OTAN, FMI, BID, UNESCO, OIT [...]
que, como nos aponta Noam Chomsky (1993), são os novos senhores do mundo ou o poder
no mundo de fato.” Outrossim, Frigotto destaca que é no ideário consagrado pela Carta de
Punta del Leste “[...] que explicitamente se assenta a ideia de recursos humanos, de
investimento em educação e treinamento – em capital humano – como fator chave de
desenvolvimento” (FRIGOTTO, 1989, p. 91).
A teoria do capital humano tem sua base de sustentação fundada na conjuntura de
crescimento econômico, no contexto de desenvolvimento que Hobsbawm (1995) cunhou
como a “Era de Ouro” do capitalismo. Nesta época, sob a vigência dos Estados de Bem-Estar,
havia certa confiança de se estar efetivamente sob a vivência do pleno emprego. Foi nessa
época que os economistas redescobriram a importância atribuída por Adam Smith à formação
da força de trabalho. Assim, ganhou importância a noção de que o desenvolvimento dos
países avançados, não podia ser explicado apenas pelos fatores clássicos – terra-capitaltrabalho –, porque segundo os cálculos dos econometristas, esses fatores eram insuficientes
para explicar o crescimento dos produtos. Surgiu então uma explicação econômica não
clássica23 que atribuiu à margem de crescimento – que a concepção clássica não explicava – a
fatores residuais que “[...] incluíam inicialmente uma série de variáveis, tais como

agrária, a industrialização, ao desenvolvimento de projetos de habitação popular e a integração das economias
latino-americanas por um mercado comum. Para viabilizar essas metas, os Estados Unidos destinaram uma verba
inicial de 20 bilhões de dólares, ficando os demais governos obrigados a contribuir com quantias equivalentes à
ajuda recebida do exterior [...] (SANDRONI, 1999, p. 20-21).
(.
 Desse modo, destaca que a teoria do capital humano foi uma resposta a um grande enigma, os pesquisadores
liderados por Theodore Schultz tiveram que responder, à medida que visavam buscar explicações para o
crescimento de empresas que não resultavam apenas de capital físico. Por outro lado, buscavam entender as
razões por que certas nações acumulavam capital e se enriqueciam, enquanto outras simplesmente se
estacionavam ou mergulhavam na miséria. Ou seja, tratava-se da velha questão já enfrentada por Adam Smith
em seu livro A Riqueza das Nações. A questão era descobrir “[...] que fatores produzem a diferença?” Quanto a
isso, observa Frigotto: “(não são relações, sempre a ideia é de fator).” Após um longo percurso perseguido, a
equipe liderada por Schultz diz ter encontrado a reposta que decifrava o enigma e trouxeram-no à superfície:
“[...] de acordo com eles, após longos anos de pesquisa, o fator H (capital humano) é responsável por mais de
50% destas diferenças entre nações e indivíduos” (FRIGOTTO, 1995, p. 92).
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organização, tecnologia, educação, porém gradualmente os estudos se reduziram a explicar a
incidência desta última” (FINKEL, 1994, p. 251).
O conceito de capital humano é usado para complementar a explicação dos fatores de
crescimento econômico nas discussões sobre o desenvolvimento. Em nível macroeconômico,
esse conceito serve para justificar como se processam os avanços educacionais e os impactos
desses sobre o desenvolvimento econômico de um país. Quanto ao nível microeconômico um
dos componentes relevantes que a teoria do capital humano tentou provar é que o
investimento na formação da força de trabalho traz benefícios à empresa e ao trabalhador.
Além do enfoque na importância do investimento na educação formal para a formação
do capital humano, por meio do desenvolvimento de habilidades, esta teoria enfatiza também
a necessidade do investimento no cuidado infantil, na melhoria da saúde.
Frigotto (1984, p. 39) afirma que:
A observação de que o somatório imputado à produtividade do estoque de
capital físico e estoque de trabalho da economia, ao longo de determinado
tempo, explicava apenas uma parcela do crescimento econômico desta
economia levou à hipótese de que o resíduo não explicado pelo acréscimo do
estoque de capital e de trabalho poderia ser atribuído ao investimento nos
indivíduos, denominado analogicamente capital humano. Este resíduo
engloba o investimento em educação formal, treinamento, saúde etc.

Frigotto (1984) salienta que o conceito de capital humano é constituído por uma visão
reducionista que “[...] busca erigir-se como um dos elementos explicativos do
desenvolvimento e equidade social e como uma teoria da educação, segue do ponto de vista
da investigação, um caminho tortuoso.” De tal maneira, que por esse percurso chega-se à
noção “[...] que o determinante (educação como fator de desenvolvimento e distribuição de
renda) se transmuta em determinado (o fator econômico como elemento explicativo do acesso
e permanência na escola, do rendimento escolar, etc.).” O autor demonstra que a circularidade
da análise da teoria do capital humano “[...] decorre de sua função apologética da ótica de
classe que representa”, pois é prisioneira dessa condição (FRIGOTTO, 1984, p. 38)
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A teoria do capital humano vincula-se à teoria neoclássica24 e ao positivismo, e os
pressupostos de seu estatuto teórico constituem-se de dois sentidos básicos, quais sejam: 1º)
uma teoria do desenvolvimento e 2º) uma teoria da educação. A teoria do desenvolvimento
constitui-se numa concepção segundo a qual a educação tem a função de produzir capacidade
de trabalho, de ser potenciadora de trabalho e, consequentemente, por extensão, deve
potencializar a geração de renda. A teoria da educação parte da premissa que esta deve
contribuir para a formação de um capital (social e individual), que resulte num fator do
desenvolvimento econômico e social. Enquanto que no segundo sentido, a teoria da educação
– limitada à perspectiva instrumentalista e funcional da educação – pressupõe uma ação
pedagógica, cuja prática escolar reduz-se a uma questão meramente técnica. Assim, a
educação é reduzida à tecnologia educacional “[...] cuja função precípua é ajustar requisitos
educacionais a pré-requisitos de uma ocupação no mercado de trabalho de uma dada
sociedade” (FRIGOTTO, 1989, p. 16-17).
Durante as décadas de 1960 e 1970, a teoria do capital humano espraiou-se pelo
mundo, influenciando reformas educacionais, visando à conformação do ensino da escola
elementar e também da educação profissionalizante na perspectiva do capital monopolista,
difundindo a ideia de que a existência de países “subdesenvolvidos” e de massas de
miseráveis nesses países era consequência do investimento inadequado na educação. O
pressuposto fundamental da teoria do capital humano é que o investimento em educação é
fator decisivo para o processo de desenvolvimento econômico. E sendo assim, o índice de
crescimento do capital humano é considerado um dos indicadores do desenvolvimento
econômico. No plano individual, essa teoria considera que o investimento na saúde, na
educação e na profissionalização, através da escola, garante aos indivíduos a aquisição de

(6

Teoria neoclássica do crescimento econômico. Denominação genérica de uma série de modelos
construídos de acordo com os conceitos neoclássicos sobre o desenvolvimento econômico. A ênfase é colocada
na facilidade de substituição entre trabalho e capital na função de produção, de tal forma a assegurar um
crescimento contínuo e estável, de tal maneira que o problema da instabilidade gerada pela rigidez de
substituição entre os dois fatores, encontrada no modelo de crescimento Harrod-Domar, possa ser superado. Do
ponto de vista do progresso técnico, a abordagem neoclássica admite que esse processo é exógeno e pode ser
incorporado tanto em máquinas e equipamentos existentes quanto também em novos. As fontes de
desenvolvimento seriam o crescimento da população e a incorporação do progresso técnico. A principal crítica a
esse enfoque é que, na medida em que os salários aumentam (e as taxas de lucro caem), o trabalho não
necessariamente é substituído por capital na função de produção, uma vez que existe a possibilidade de
reciclagem (reswitching), ou seja, a possibilidade de que o mesmo coeficiente de capital/trabalho possa estar
associado com dois preços relativos entre capital e trabalho. Essa dualidade aconteceria porque, embora os
capitalistas tenham incentivos para substituir trabalho (mais caro) por capital, este último é formado pelo
trabalho e, em conseqüência, seu preço também aumentará na medida em que a taxa de salários aumenta e a de
lucros cai. Assim sendo, em certas circunstâncias os capitalistas podem se deslocar para uma função de
produção mais trabalho intensiva quando os salários sobem (SANDRONI, 1999, p. 600).
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aptidões e habilidades pessoais para competir no mercado de trabalho e assim melhorarem sua
renda (FINKEL, 1996, p. 251).
Países como o Brasil, por exemplo, mudaram radicalmente a legislação e a estrutura
educacional, mexendo com a vida de milhões de pessoas para se adequarem aos preceitos da
referida teoria, acreditando que o país entraria em uma fase de contínuo desenvolvimento, até
atingir o status de país desenvolvido.
Com a instauração da crise do capital, a partir da década de 1970, desarticula-se
definitivamente a promessa integradora da regulação fordista e do welfare state. O
prolongamento da crise capitalista levou a uma ofensiva do capital, sobretudo através da
reestruturação produtiva que intensificou o desenvolvimento de novas tecnologias e novos
dispositivos organizacionais e gerenciais, contribuindo para quebrar a promessa keynesianafordista de integração do indivíduo por meio do pleno emprego.
A crise de acumulação, decorrente do excedente de produção e o desmoronamento da
regulação fundada no taylorismo/fordismo e no keynesianismo a partir dos anos 1970,
provocou uma alteração radical na função econômica atribuída à escolarização. O mundo
desde então passou por profundas transformações, em decorrência da ofensiva do capital.
Portanto, intensificou-se a hegemonia do capital com a preservação da propriedade privada, o
crescimento do exército industrial de reserva e o aumento da exploração sobre o trabalho.
Nisso não há novidades, pois essas coisas são da “essência natural” do capital. Porém, mudase a forma de exploração por meio da reestruturação produtiva fundada nas inovações
tecnológicas e em novos dispositivos organizacionais e gerenciais. Essas transformações não
são homogêneas e geram impactos desiguais sobre setores econômicos e categorias
profissionais, além de criar “[...] as condições necessárias para uma modificação fundamental
na função econômica atribuída à escola, processo que, como é óbvio, marcará profundamente
o rumo e a natureza das políticas educacionais na virada do século” (GENTILI, 2002, p. 47).
Gentili (2002) destaca que com a reestruturação produtiva ocorreu uma apropriação25
do conteúdo que definiu – no contexto da “Era de Ouro” do capitalismo – o sentido do corpus
teórico da teoria do capital humano, que fundamentou a economia da educação como campo
disciplinar em suas origens. Esse autor salienta que esta “ressignificação” não foi provocada
pela crítica radical, muito menos por transformações democráticas nas relações sociais, pelo
contrário, é resultado da ofensiva ideológica do capital.

25

Embora reconheçamos a importância da crítica de autores como Pablo Gentili à teoria do capital humano e a
todo o arcabouço ideológico da reforma neoliberal, discordamos quanto à ressignificação do conteúdo da teoria
do capital humano. Na verdade, entendemos que não há uma ressignificação desta teoria, mas apenas uma
apropriação/adaptação da mesma ao contexto do capitalismo global e reestruturado.
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Foi com o processo de reestruturação do Estado durante a década de 1990 que se
implementaram diversas reformas, entre as quais a da educação em geral e, portanto, da
educação profissionalizante. A reestruturação do Estado ocorreu porque as forças dominantes
e os governantes da época aderiram à lógica neoliberal, segundo a qual estávamos diante de
uma Grande Crise, cujo principal responsável era o Estado. Dessa forma, tratava-se então de
adequar o Estado e as políticas sociais à lógica dos fundamentos macroeconômicos através do
ajuste fiscal e da liberalização do mercado. Orientar as reformas, conforme os interesses do
capital globalizado, pressupunha a liberalização comercial, a privatização e a desregulação
financeira, mas também o aparato legal de proteção ao trabalho, ou seja, a flexibilização da
legislação trabalhista. Outro fator importante seria a introdução de políticas sociais
compensatórias. Justificava-se a necessidade dessas reformas com o discurso da
inevitabilidade da adaptação aos novos tempos gerados pela globalização.
Concretamente, a teoria do capital humano passa por um revigoramento que adaptou,
de maneira que o “[...] principal enquadramento teórico usado para definir o sentido da
relação trabalho-educação no capitalismo contemporâneo, também mudou para pior.”
Segundo Gentili, esse pro cesso contraria um dos pilares da fundação da teoria do capital
humano. Salienta que com a conjuntura que se instala a partir da década de 1980 e intensificase na década de 1990, “[...] a Teoria do Capital Humano promoveu um deslocamento da
ênfase na função da escola como âmbito de formação para o emprego (promessa que
justificou, em parte, a expansão dos sistemas educacionais durante o século XX).” O
deslocamento progressivo da teoria permitiu a instauração do consenso “[...] de que a
educação e o desemprego, a educação e a distribuição regressiva da renda social, a educação e
a pobreza podem conviver num vínculo conflitante, porém funcional com o desenvolvimento
e a ‘modernização’ econômica.” Assim, ressalta que a teoria do capital humano, em sua
formulação originária, revela seu fracasso nas duas últimas décadas do século XX; porém,
esse processo, em vez de debilitá-la, fornece-lhe um novo impulso e dinamismo capaz de
revigorá-la e “ressignificá-la” para os interesses do capital no contexto da mundialização
(GENTILI, 2002, p. 48).
Nesse sentido, Gentili (2002, p. 48):
[...] o desmoronamento das condições que, desde a segunda metade da
década de 1950, tinham consolidado as argumentações tecnocráticas e
desenvolvimentistas do Capital Humano, conduziam paradoxalmente a uma
radicalização das premissas individualistas e meritocráticas que sustentavam
a teoria e, também, é claro, conduziram a uma perda definitiva do seu
substrato liberal-democrático.
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A partir de então conquista espaço a concepção de que estaríamos vivendo numa
sociedade pós-industrial, concepção que se expandiu durante as décadas de 1960 e 1970. Nas
décadas posteriores, a ideologia da sociedade pós-industrial foi adaptada nos conceitos de
sociedade do conhecimento ou sociedade da informação.
Ferretti (2008), ao analisar as relações entre conhecimento, ciência e informação no
contexto da globalização, salienta que o desenvolvimento da informática e toda a tecnologia
da informação a ela associada fez emergir a expressão “sociedade da informação” – ou,
simplesmente “sociedade informática”, que frequentemente são usadas como sinônimas de
“sociedade do conhecimento”. O autor destaca que a origem desses conceitos que nos anos
1990 serviram para afirmar que todas as sociedades espalhadas pelo planeta são “sociedades
do conhecimento” está na ideologia da “sociedade pós-industrial”. Nesse sentido, afirma que:
Tais relações encontram seus fundamentos principais nas teses sobre a
“sociedade pós-industrial”, concepção que tem sua origem nos EUA na
década de 1960. Referidas teses foram sistematizadas principalmente por
Bell (1973), mas encontraram em Richta (1969) e Touraine (1969)
concepções que com elas se afinam. Na verdade, outros autores, nem sempre
partícipes das mesmas orientações teóricas, acabaram por alinhar-se com as
proposições do pós-industrialismo, o que ajuda a entender não apenas as
convergências, mas principalmente as nuanças entre eles. As teses sobre a
sociedade pós-industrial centram-se basicamente sobre a tendência à
substituição do trabalho industrial, regido pelo trabalho manual, por
processos de automatização propiciados pelo avanço da tecnologia de base
física e pela informática, conforme indicado anteriormente, os quais fariam
apelo ao trabalho intelectual (FERRETTI, 2008, p. 640).

No fundo, esta forma de encarar a sociedade não passa daquilo que Lukács (1969)
cunhou como sendo expressão de um capitalismo manipulatório. O fato é que esta concepção
manipulatória do mundo reafirma a crença segundo a qual a educação é o alicerce para a
formação das habilidades e aptidões necessárias para a produtividade e a competitividade
necessárias para o desenvolvimento. Esta crença não é nova, pois, também no contexto da
regulação social fordista as pessoas buscavam na educação oportunidades para “subir na
vida”. Ocorre que com a reestruturação produtiva, sob o predomínio do toyotismo, o trabalho
mudou, tornando-se mais “intelectual” as exigências postas à educação. Também intensificouse a demanda por educação De fato os requisitos educacionais mudaram e passaram a ser
requisitadas por mais pessoas.
Mais ainda, as instituições multilaterais orientam a transferir para os indivíduos a
responsabilidade pelo investimento em recursos humanos.
Nesse sentido, Gentili (2002, p. 51) afirma que:
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Morta definitivamente a promessa do pleno emprego, restará ao indivíduo (e
não ao Estado, às instâncias de planejamento ou às empresas) definir suas
próprias opções, suas próprias escolhas que permitam (ou não) conquistar
uma posição mais competitiva no mercado de trabalho. A desintegração da
promessa integradora deixará lugar à difusão de uma nova promessa, agora
sim, de caráter estritamente privado: a promessa da empregabilidade.

A noção de empregabilidade afirma sua centralidade como uma das principais
justificativas ideológicas para as políticas sociais de cariz neoliberal, com foco nos grupos
vulneráveis. A noção de empregabilidade é irmã siamesa da noção de empreendedorismo e
visam enfrentar ideologicamente o desemprego. Nesse sentido, a empregabilidade pressupõe
o desenvolvimento dos recursos humanos através da aquisição individual das competências e
habilidades. Na década de 1990, forma-se um consenso relativo, numa perspectiva neoliberal,
com o consentimento de críticos do neoliberalismo – caso das Centrais Sindicais – sobre a
centralidade dessa noção. Nesse contexto, a empregabilidade ganha relevância, pois na
perspectiva neoliberal, articula e dá “[...] coerência aos três elementos que poderiam permitir
superar a crise do desemprego mediante uma dinamização dos mercados de trabalho: a
redução dos encargos patronais, a flexibilização trabalhista e a formação profissional
permanente” (GENTILI, 2002, p. 52).
A noção de empregabilidade articulada à lógica das competências organiza a
construção de um senso comum capaz de legitimar ideologicamente a relação trabalho e
educação numa perspectiva neoliberal, cujo foco é o indivíduo possessivo.
Nesse sentido, concordamos plenamente com Gentili (2002, p. 52) que afirma:
Na acepção conservadora que domina seus usos (e abusos), a
empregabilidade desempenha uma função simbólica central na demonstração
do caráter limitado e aparentemente irrealizável dessa promessa na sua
dimensão econômica: a escola é uma instância de integração dos indivíduos
ao mercado, mas nem todos podem ou poderão gozar dos benefícios dessa
integração já que, no mercado competitivo, não há espaço para todos.

O senso comum que se formou em torno da nova ideologia da educação profissional,
por meio do deslizamento provocado pela nova conjuntura do capital, no contexto da
reestruturação produtiva, estabelece uma relação direta e linear entre elevação do nível de
escolarização, principalmente a educação básica e a profissionalizante e o sucesso do
indivíduo no mercado de trabalho. Assim, quanto mais habilidades e aptidões o indivíduo
conseguir incorporar à sua pessoa, mais competente será e mais garantia de que não terá
dificuldades para conseguir um emprego ou manter-se no emprego caso já possua. Nessa
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perspectiva, o papel da educação seria garantir o desenvolvimento das competências dos
indivíduos, visando a empregabilidade.
A lógica da apropriação da teoria do capital humano que é adaptada ao contexto da
reestruturação produtiva pressupõe que um simples incremento de aptidões na capacidade
individual já é suficiente para aumentar as condições de empregabilidade de um indivíduo.
Entretanto, como não há lugar para todos no mercado, não significa que todo indivíduo tenha
garantia de emprego porque aumentou suas condições de empregabilidade. Assim, a noção de
empregabilidade pura e simplesmente “[...] não significa, então, para o discurso dominante,
garantia de integração, senão melhores condições de competição para sobreviver na luta pelos
poucos empregos disponíveis: alguns sobreviverão, outros não” (GENTILI, 2002, p. 54).
Não há, portanto, preocupação com a formação integral do sujeito numa perspectiva
de emancipação humana. Pelo contrário, consolida-se uma formação voltada para a
“unilateralidade-polivalente”, que reduz o trabalho à dimensão alienada da vida e uma
concepção de educação que se reduz à adestramento e treinamento para o “mercado de
trabalho” (FRIGOTTO, 1989, p. 26).
Assim, a apropriação da teoria do capital humano no fase do capitalismo global
promove uma adaptação da teoria originária ao contexto da reestruturação capitalista. É,
portanto, mais um componente da ofensiva do capital contra o trabalho. A noção de
empregabilidade recitada nos manuais de gestão e recursos humanos, nos documentos das
instituições multilaterais e nos documentos oficiais do Ministério do Trabalho e também do
Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação, integra o rol dos conceitos
flexibilizantes neoliberais. Assim, a empregabilidade é um instrumento do discurso neoliberal
segundo o qual cada indivíduo deve cuidar de si mesmo. Dessa forma, a noção de
empregabilidade é um pressuposto inspirado na teoria do capital humano.
Nesse sentido, recorremos a Gentili (1999, p. 88) que afirma:
O apelo à empregabilidade, e seu uso numa neo-teoria do capital humano
cujo conteúdo tem-se metamorfoseado com as novas condições de
acumulação do capitalismo globalizado, (...) a tese da empregabilidade
recupera a concepção individualista da teoria do capital humano, só que
acaba com o nexo que aquela estabelecia entre o desenvolvimento do capital
humano individual e o capital humano social: as possibilidades de inserção
de um indivíduo no mercado dependem (potencialmente) da posse de um
conjunto de saberes, competências e credenciais que o habilitam para a
competição pelos empregos disponíveis (a educação é, de fato, um
investimento em capital humano individual); só que o desenvolvimento
econômico da sociedade não depende hoje de uma maior e melhor
integração de todos à vida produtiva (a educação não é, em tal sentido, um
investimento em capital humano social).
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Para Ana Teixeira (1998, p. 167) há um vínculo filial da empregabilidade com o
neoliberalismo, pois é um conceito que assim como o de competência individual, advém da
retórica neoliberal. Esses conceitos visam formar um “espírito” de iniciativa focado na
lealdade e no comprometimento, cujas referências possam “[...] nortear as políticas
educacionais e um sem número de programas/projetos de (re)qualificação profissional
direcionados aos trabalhadores, agora chamados a se transformarem em ‘novos homens’.”
Portanto, no contexto da reestruturação produtiva há uma apropriação/adaptação da
teoria do capital humano, ou, na acepção de (DUARTE, 2001, p. 29), um revigoramento dessa
teoria, que direciona as políticas de educação profissional no Brasil, como foi o caso, por
exemplo, do PLANFOR. Em contraposição à essa lógica perversa do neoliberalismo, algumas
análises apontam o reducionismo presente nessas políticas.
Nesse sentido, Frigotto (1998, p.14) destaca que:
[...] os processos educativos e formativos, que ao mesmo tempo são
constituídos e constituintes das relações sociais [...], passam por uma
ressignificação no campo das concepções e das políticas. Estreitam-se ainda
mais a compreensão do educativo, do formativo e da qualificação
desvinculando-os da dimensão ontológica do trabalho e da produção,
reduzindo-os ao economicismo do emprego e, agora, da empregabilidade.

A lógica do neoliberalismo instaura um novo consenso, segundo o qual, para que haja
um crescimento da economia é necessário investir na formação de recursos humanos, com
vistas a aumentar a produtividade individual e a competitividade do país na economia
internacional. O princípio universal do direito ao trabalho, ideologia que predominou no
contexto do Estado keynesiano e na regulação fordista é desvalorizado e desbaratado pelo
incentivo à competitividade entre os indivíduos, pela conquista e manutenção do emprego
num mercado de trabalho que cada vez mais desemprega.
Entretanto, a lógica da empregabilidade não é uma ideologia burra, pois do contrário
não conseguiria construir o consenso em torno de um novo senso comum. Assim,
encontramos na literatura afirmações do tipo: a qualificação por si só não gera empregos. Ou
seja, a retórica da empregabilidade não deixa de reconhecer que no processo de competição,
entre os indivíduos, alguém vai sobrar. Afinal, o mercado não é para todos e existe sempre a
possibilidade do fracasso individual. Nesse sentido, muitas vezes, apesar dos indivíduos terem
investido em capacitação, no desenvolvimento de suas habilidades e competências, ou seja,
nas suas capacidades “empregatícias”, os mesmos “[...] não terão sucesso na disputa pelo
emprego e, conseqüentemente, acabarão sendo desempregados, empregados em condições
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precárias – ou, como o próprio presidente da República destacou alguns anos atrás:
inempregáveis” (GENTILI, 2002, p. 55).
Dessa forma, a teoria do capital humano, uma vez apropriada pelos teóricos da nova
ideologia da educação profissional e adaptada ao contexto da reestruturação produtiva,
possibilita a emergência do conceito de empregabilidade e também do seu contrário, o
conceito de “inempregável”. Isso constitui-se num cinismo, pois enfatiza um discurso acerca
da relevância da educação, em suas diferentes formas e modalidades para a formação dos
recursos humanos. Entretanto, transfere a responsabilidade pela inserção profissional para
cada indivíduo em particular. Afinal, o sucesso e o triunfo não são para todos, alguns
inevitavelmente têm que fracassar. O processo de inovação tecnológica reduz a necessidade
de força de trabalho, aumentando os “soldados” do exército industrial de reservas. Mesmo
assim, tenta-se construir um novo senso comum, um consenso, fundado no discurso de que os
indivíduos que fracassarem na busca do emprego, à medida que investiram em aquisições de
aptidões, habilidades e competências, ou seja, em capital humano, poderão sobreviver de
forma criativa como empreendedores no mercado informal.
De acordo com esta concepção, o indivíduo, para se qualificar e desenvolver sua
capacidade produtiva, deve consumir conhecimentos disponíveis no mercado. Assim,
construirá um cabedal de competências que o tornarão apto para se colocar efetivamente no
mercado de trabalho. Nesse sentido, a concepção de empregabilidade pressupõe o indivíduo
como um ser consumidor de conhecimentos, num ataque frontal ao assim chamado direito à
educação. Porque, de fato, o indivíduo na sua condição de consumidor, deve ter a liberdade
para escolher as opções de conhecimentos disponíveis que melhor o capacitem para competir
(GENTILI, 2002, p. 55).
Gentili (2002) salienta que com o advento da empregabilidade é destruída a concepção
de emprego e de renda como esferas do direito, à medida que mesmo possuindo os requisitos
da empregabilidade, o indivíduo não consegue garantir a sua colocação num emprego. A
lógica competitiva a que são lançados os indivíduos na luta pelo emprego arrebenta com a
solidariedade de classe, pois são obrigados a partirem para o ‘salve-se quem puder’, pela
sobrevivência no mercado.
O neoliberalismo estimula aquilo que Gramsci denomina de individualismo estreito e
mesquinho, que nada mais gera além de uma satisfação caprichosa de impulsos momentâneos.
Para o pensador italiano, o individualismo expressa a manifestação de um apoliticismo
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animalesco. Ou seja, “[...] o ‘individualismo’ é um elemento animalesco, ‘apreciado pelos
forasteiros’, como os atos dos habitantes de um jardim zoológico” (GRAMSCI, 1984, p. 21).
Diante da brutal realidade do assim chamado “mercado de trabalho”26 e da animalesca
competição a que os indivíduos são submetidos pela busca e manutenção de um emprego,
Gentili salienta que apesar da grande condição de empregabilidade que os indivíduos possam
adquirir, o que determina “[...] as oportunidades reais de emprego e renda não é o quantum de
empregabilidade que possuem, e sim a maneira como, numa lógica competitiva, essa
empregabilidade é colocada em prática na hora de concorrer pelo único emprego.” (GENTILI,
2002, p. 55). Nesse sentido, o autor ressalta que a assim denominada empregabilidade
constitui-se dos conhecimentos adquiridos na formação profissional, mas conta também o
capital cultural acumulado pelo indivíduo, desde que socialmente reconhecido. Entretanto,
interferem também os ingredientes “[...] de determinados significados ou dispositivos de
diferenciação que entram em jogo nos processos de seleção e distribuição dos agentes
econômicos: ser branco, ser negro, ser imigrante, ser gordo, ser surdo, ser nordestino”
(GENTILI, 2002, p. 55). 
As críticas endereçadas por Gentili aos pressupostos da empregabilidade inserem-se na
perspectiva de compreensão da qualificação profissional como construção e relação social.
Desse modo, se faz necessário partir da premissa que a qualificação profissional é um
componente central da força de trabalho entendida como mercadoria, num elemento
constituinte da formação do ser social trabalhador. Numa perspectiva da crítica marxista, “[...]
a qualificação profissional pode ser considerada um conjunto de categorias pertencentes a
dois planos epistemológicos, que se articulam, porém não mantém identidade entre si: o plano
do trabalho e o plano da reprodução social fundada no trabalho” (SILVA JÚNIOR et al 1999,
p. 38). Sendo que no plano do trabalho há uma identificação “[...] com o momento fundante
da sociedade”, enquanto que no plano da reprodução social fundada no trabalho encontra-se
“[...] o momento predominante, isto é, como se reproduz a própria totalidade social, no âmbio
da individualidade do trabalhador, bem como, no da sociedade, por meio de processos de
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Frigotto (1989, p. 19) salienta que a teoria do capital humano “[...] tem como base e horizonte o ‘fetiche’, a
mistificação do ‘mercado de trabalho’, que consiste no fato de que o conceito de mercado de trabalho passa a
ideia de uma relação de igualdade e liberdade entre compradores de força de trabalho (capitalistas) e vendedores
dessa força (trabalhadores). Esconde-se a violência dessa relação, uma relação desigual porque uma relação de
classe. A ilusão que se sedimentou é que no plano econômico-social a democratização do acesso à escola (que
não significa democratização do conhecimento) se constituiu em panaceia da superação do subdesenvolvimento
e, no plano individual, em mecanismo de distribuição de renda e ascensão social pelo acesso ao mercado de
trabalho.”
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coletivos e normativos de mediação e reprodução social, no atual momento do capitalismo”
(SILVA JÚNIOR et al 1999, p. 38).
De tal maneira que o interesse pela qualificação não é novo. De fato, desde que a
divisão social do trabalho se instaurou, provocando, gradativamente, a intensificação da
divisão técnica do trabalho, “[...] passaram a ser feitas, a princípio de forma genérica e depois,
de maneira cada vez mais específica, exigências sociais e técnicas aos indivíduos a quem cabe
realizar trabalhos de acordo com tais divisões” (SILVA JR. et al, 2001, p. 19).
Entretanto, esses autores destacam que a divisão social do trabalho e a divisão técnica
do trabalho não “[...] resultam apenas do progresso técnico, mas é principalmente por esse
ângulo que tendem a ser examinadas. Isto é ainda mais verdadeiro quando se trata das
qualificações dos indivíduos que exercem profissões/ocupações ou tarefas no interior dessas
divisões” (SILVA JR. et al, 2001, p. 19).
Destaca-se, contudo, a existência de duas grandes matrizes teóricas que se
complementam e, ao mesmo tempo, dependendo do enfoque, se contrapõem no debate sobre a

qualificação do trabalhador, que vem desde a década de 1950. A primeira dessas matrizas é a
que se tornou conhecida como “essencialista”. Silva Júnior, Ferretti e González destacam que
sobre essa matriz
[...] Bidaux e Mercier (apud Lope Peña e Artiles, 1992) denominam de
‘essencialista’, porque presa à complexidade e à concreção do trabalho, não
escaparam nem mesmo pesquisadores do porte de um G. Friedmann (1964)
ou de um A. Touraine. Isto não significa, é claro, afirmar que esses
pesquisadores e outros que se lhe seguiram tivessem ficado presos apenas às
fábricas ou ao exame das relações entre tecnologia e qualificação. Dadoy
(1984, p. 57) por exemplo, ressalta que ‘é antes de tudo como filósofo que
(Friedmann) examina (a) nova civilização técnica que se difunde
inexoravelmente sob seus olhos (...)’. Todavia deve-se ressaltar que o viés
“essencialista” e, no seu interior, o determinismo tecnológico, fizeram
escola, principalmente entre os pesquisadores que se debruçaram
especificamente sobre a tecnologia, suas transformações e seus efeitos sobre
o trabalho (p. ex. Braverman, 1974) (SILVA JR. et al, 2001, p. 19).

Ferretti (2004, p. 421) salienta que a concepção ‘essencialista’ de qualificação
profissional relaciona-se diretamente ao progresso técnico. Desse modo, de acordo com esta
concepção “[...] o desenvolvimento da tecnologia demanda, a cada momento, que o
trabalhador desenvolva novas habilidades e conhecimentos que lhe permitam lidar
adequadamente com os avanços tecnológicos.” Ferretti posiciona-se afirmando que “[...]
ainda que correta, esta concepção de qualificação profissional é restrita, como se verá
posteriormente.”
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Por outro lado, Ferretti (2004, p. 403) salienta que a segunda que se tornou conhecida
como “relativista” é originária da filosofia e economia marxista que formula à educação “[...]
problemas de natureza econômica, filosófica, social e ético-política que remetem não apenas à
formação profissional estrito senso, mas à formação humana, em sentido pleno, da qual a
primeira faz parte.”
Portanto, a concepção “relativista” se contrapõe à matriz “essencialista” por recusar o
entendimento da qualificação profissional numa limitada e estreita adequação/readequação
entre progresso técnico, de um lado e, “[...] mudanças no conteúdo e no processo de trabalho,
qualificações do posto de trabalho e, de outro, a qualificação do trabalhador, especialmente
quando os dois últimos termos são reduzidos, respectivamente, a um rol de tarefas e a uma
lista de atributos pessoais” (FERRETTI, 2004, p. 413 ).
Ferretti nos esclarece que foi Bidaux e Mercier que denominaram de “relativistas”
aqueles que criticam os pressupostos dos “essencialistas”. Para a matriz “relativista” é correto
afirmar que “[...] a qualificação resulta das relações sociais entre classes dentro e fora da
empresa, que se traduzem em um sistema de codificação social – qualificações – que organiza
o sistema de remuneração do trabalho” (LOPE PENA; MARTIN ARTILES, 1992 apud
FERRETTI, 2004, p. 413 ).
Sendo assim, Ferretti (2004, p. 413-414) salienta que “[...] tal concepção, a começar
por Naville (1956), é defendida por vários autores franceses, (p. ex. Dadoy, 1984; Paradeise,
1987; Rolle, 1989), mas não apenas por eles (Villavicencio, 1992, p. ex.), com diferentes
nuanças.”
Faz-se necessário salientar que mesmo dentro de uma mesma concepção as posições
não são homogêneas. Ou seja, numa mesma matriz conceitual ocorre dissenso sobre a
qualificação profissional. De tal maneira que “[...] Entre os ‘essencialistas’, p. ex., a tese de
Freyssenet sobre a qualificação/desqualificação da força de trabalho, publicada em 1974,
entra em choque com a de Touraine.” Já em relação “[...] aos ‘relativistas’, as diferenças se
dão entre os que entendem as relações sociais como relações entre classes e os que as
entendem como relações entre grupos, p. ex. Castro, 1991” (FERRETTI, 2004, p. 414).
Entre os relativistas, aqueles que postulam o entendimento que as relações sociais
acontecem entre grupos, criticam aqueles que enfatizam que as qualificações numa
perspectiva da classe, afirmando que estes tomam a classe “[...] como homogênea, não dando,
por isso, conta de interesses coletivos (grupais) ou individuais em seu interior.” Enquanto que
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“[...] os primeiros criticam os segundos por atribuírem tanta importância aos interesses
grupais e individuais que secundarizam a determinação de classe” (FERRETTI, 2004, p. 414).
Ferretti (2004) salienta que as pesquisas sobre as relações entre o trabalho e a
educação têm se voltado tanto para a perspectiva “essencialista”, como para a “relativista” e
que, “[...] ao fazê-lo, valeram-se, no passado, da noção de qualificação. Atualmente se valem
desta e da noção de competência, muitas vezes entendidas, erroneamente, como sinônimas”
(FERRETTI, 2004, p. 402). Esse autor enfatiza que as noções de qualificação e de
competência possuem raízes diferentes, pois “[...] a noção de qualificação profissional situa-se
no âmbito das preocupações da sociologia do trabalho e tem sido por esta exaustivamente
estudada.” Enquanto que “[...] a noção de competência, por seu turno, tem origem no campo
econômico, mas tem sido abordada pela sociologia do trabalho” (FERRETTI, 2004, p. 402). Desse

modo, o autor aponta que a aproximação entre as duas noções ocorre tanto pela maneira
equivocada como a educação escolar se relaciona com a educação profissional, como também
“[...] porque as mudanças introduzidas na forma de produzir e de organizar a produção o
exigiram” (FERRETTI, 2004, p. 402).
Esse autor destaca que Villavicencio (1992) apresentou algumas ponderações
interessantes sobre a dificuldade para se chegar a um conceito de qualificação profissional que
fosse plenamente aceito no âmbito da sociologia, da psicologia, da economia do trabalho e
também da ergonomia.
De fato, Villavicencio considera que esta dificuldade
[...] não pode ser compreendida como uma construção teórica acabada, mas,
sobretudo, como um conceito explicativo da articulação de diferentes
elementos no contexto de relações de trabalho, capaz de dar conta das
regulações técnicas que ocorrem na relação dos trabalhadores com a
tecnologia e das regulações sociais que produzem os diferentes atores da
produção que resultam nas formas coletivas de produzir
(VILLAVICENCIO, 1992, apud FERRETTI, 2004, p. 414).

Decorre daí que a proposição de Villavicencio de que a qualificação profissional deve
ser entendida como uma noção heurística. Desse modo, salienta Ferretti (2004) que embora
nos últimos tempos haja uma ênfase atribuída à educação, mesmo que muito centrada nos
aspectos cognitivos parece, contudo, “[...] visar menos as contribuições que esta pode oferecer
à capacitação técnica e mais aquelas que se referem à preparação dos trabalhadores para
enfrentar o que Villavicencio denomina de dimensão aleatória do trabalho” (FERRETTI,
2004, p. 414). Dessa forma, a qualificação profissional sob a reestruturação produtiva visa
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atingir “[...] aqueles elementos que escapam ao âmbito do trabalho prescrito, cada vez mais
presentes quando a produção se rege pela flexibilidade” (FERRETTI, 2004, p. 414).
Desse modo, vem à superfície um componente novo no debate sobre a qualificação e
formação profissional, como resultado da valorização que o capital sob a reestruturação
produtiva passa a conceder à flexibilidade na produção. De maneira que “[...] contrariamente
ao que se dava no taylorismo-fordismo, o saber construído pelos trabalhadores no cotidiano
da fábrica passa não apenas a ser reconhecido, como requisitado e premiado” (FERRETTI,
2004, p. 415). Nesse sentido, o autor destaca que a qualificação tácita ou o saber tácito dos
trabalhadores, procedente da experiência concreta das atividades laborais individuais ou
coletivas passa a ser valorizada em decorrência do reconhecimento da sua importância na
resolução de problemas que o trabalho se defronta na produção.
Sendo assim, Ferretti (2004, p. 415) afirma que:
A valorização desse saber e sua incorporação à produção recebem um nome:
modelo da competência, em que esta significa não apenas o saber/fazer, o
domínio do conhecimento técnico, mas, principalmente uma nova forma de
ser, a capacidade de mobilização dos conhecimentos (não apenas técnicos)
para enfrentar as questões problemáticas postas pela produção, sem,
contudo, indagar sobre as razões da emergência de tais problemas aleatórios,
especialmente, por basear-se predominantemente na cognição, em uma
gnosiologia sem orientação ontológica.

Dessa forma, para Ferretti (2004) em decorrência de um novo paradigma produtivo
que se instaurou como o processo de reestruturação capitalista é que surge o modelo da
competência. Esse novo paradigma desencadeou uma intensa crise dos postos de trabalho,
obrigando os agentes sociais a repensarem a qualificação. O autor ressalta que o modelo da
competência é difícil de colocar em prática por uma série de problemas que envolve
sobretudo questões de ordem salariais.
Ferretti (2004) salienta que as transformações decorrentes da reestruturação produtiva
com os dispositivos da flexibilização/integração, fundada numa nova forma fenomênica do
capitalismo não apresentam tanta “novidade” como aparenta. Na realidade “[...] faz de novo
pender a balança para o enfoque ‘essencialista’ da qualificação, ou seja, para a concepção
clássica da sociologia do trabalho” (FERRETTI, 2004, p. 415). Razão pela qual o autor
enfatiza que dar o passo à frente, seria repor o debate sobre a qualificação na perspectiva
“relativista”, para tanto, seria necessário mudar o enfoque da questão, tratando-a de modo
bastante diferente do que está posto. Nesse sentido, o autor defende que um enfoque numa
perspectiva crítica deve ser “[...] mais iluminado pela economia política e por uma crítica
mais ampla e fundada na sociabilidade ou na formação humana do que pela sociologia ou pela
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economia voltadas predominantemente para o conteúdo e para o processo do trabalho no
interior da fábrica” (FERRETTI, 2004, p. 415).
Ferretti (2004) destaca que essas reflexões permitem uma aproximação do
entendimento das razões pelas quais os pesquisadores no campo da educação, sobre as
relações entre trabalho e educação, continuam prisioneiros da concepção “essencialista” de
qualificação profissional. Assim, salienta que às razões aventadas podem ser adicionadas pelo
menos mais duas, ou seja:
A primeira tem a ver com a tendência, que se fortaleceu na década de 1990,
tanto na literatura educacional quanto na da economia, da administração de
empresas, da psicologia e mesmo da sociologia, de priorização do conceito
de competência em detrimento do de qualificação, ainda que por diferentes
razões. Houve muita literatura nessas áreas que, considerando o conceito de
competência, e as ações de formação nela baseadas, o estágio mais avançado
em termos educacionais, priorizou seu estudo e sua adoção. Em
contrapartida, especialmente entre os educadores que adotaram uma postura
crítica com relação ao conceito, houve muita produção dedicada ao seu
desmonte. A sociologia do trabalho não cometeu, no entanto, o equívoco
bastante presente nas outras áreas, de entender os dois conceitos como
sinônimos. Na área educacional, especialmente naqueles setores menos
ligados aos estudos acadêmicos sobre as relações entre educação e trabalho,
e particularmente naqueles ligados ao ensino médio e ao ensino técnico,
grassou a substituição, por sinonímia, de um conceito por outro,
provavelmente por efeito dos documentos oficiais e legais de proposição e
regulamentação das reformas nessas duas modalidades de ensino. O
Ministério do Trabalho também contribuiu para tal por intermédio de suas
ações no âmbito da educação profissional de nível básico (FERRETTI, 2004,
p. 416)

Frigotto (1995, p. 91), ao refletir sobre o processo de reestruturação produtiva, salienta
que “[...] as teses da qualidade total, formação flexível e polivalente e a categoria sociedade
do conhecimento são apenas expressões de uma nova materialidade da crise e contradição do
capitalismo (hoje).” Ao mesmo tempo, esse autor indaga por que se acentua e intensifica a
“[...] continuidade da subordinação da educação à lógica da exclusão.” Nesse sentido, salienta
que é necessário responder algumas questões acerca da teoria do capital humano, para
entendermos por que o conceito vai se debilitando no prolongamento da crise, passando por
processos de adaptações que lhe dão um novo vigor em conceitos sucedâneos.
Frigotto (1995) apresenta várias indagações e observações importantes acerca da teoria
do capital humano. Os questionamentos de Frigotto ajudam-nos a situarmos a teoria do capital
humano na sua relação direta com a lógica das competências, assim como situarmos a sua
apropriação/adaptação nos pressupostos e recomendações presentes nos documentos das
instituições multilaterais.
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Assim, Frigotto (1995, p. 92) explicita o conceito de capital humano:
O capital humano é função de saúde, conhecimento e atitudes,
comportamentos, hábitos, disciplina, ou seja, é expressão de um conjunto de
elementos adquiridos, produzidos e que, uma vez adquiridos, geram a
ampliação da capacidade de trabalho e, portanto, de maior produtividade.

Frigotto (1995) salienta que no período mais recente foram os traços cognitivos e
comportamentais que se fixaram como componentes básicos da teoria do capital humano, de
maneira que são esses “[...] elementos que assumem uma ênfase especial hoje nas teses sobre
sociedade do conhecimento e qualidade total.” Desse modo, “[...] chegou a se fazer uma
escala – para os cursos de formação profissional – de quanto de cada elemento,
conhecimentos e atitudes, eram necessários de acordo com o tipo de ocupação e tarefa.” Na
América Latina, foram as agências das organizações internacionais – CEPAL, OREALC,
CINTERFOR, entre outras – as responsáveis “para disseminar as estratégias de produzir
capital humano” (FRIGOTTO, 1995, p. 92).
Frigotto (1995, p. 93) ataca de forma impiedosa a formulação teórica do capital
humano, demonstrando a sua fragilidade e debilidade, afirmando que:
Por ser uma formulação que olha a relação capitalista de dentro e o sistema
como um dado resultante da perspectiva liberal e neoclássica de
compreensão da realidade social, não leva em conta as relações de poder, as
relações de força, os interesses antagônicos e conflitantes e, portanto, as
relações de classe. A debilidade da tese do capital humano de gerar política e
socialmente o que prometia em termos das nações e dos indivíduos resulta,
pois, da forma invertida de apreender a materialidade histórica das relações
econômicas, que são relações de poder e de força e não uma equação
matemática como querem os neoclássicos e neoconservadores.

Portanto, as orientações das instituições multilaterais para as reformas educacionais,
com vistas ao desenvolvimento de uma força de trabalho flexível e adaptável às mudanças
decorrentes da reestruturação produtiva, trazem à baila uma apropriação/adaptação revigorada
da teoria do capital humano para o contexto do capitalismo global. A teoria do capital
humano, conforme a apropriação dos novos ideólogos do capital, pressupõe uma força de
trabalho com competências cognitivas e conhecimentos para enfrentar a realidade do mercado
de trabalho – que está em permanente mudança – com autonomia e adaptabilidade.
A articulação entre a nova teoria do capital humano e a lógica do desenvolvimento das
competências voltadas para a empregabilidade dos indivíduos constitui-se na base da nova
ideologia da educação profissional.
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2.2 A concepção do Banco Mundial para a educação básica e profissional
O Banco Mundial27 apresenta, ao longo do tempo, desde a década de 1960, uma
preocupação com a educação básica – muitas vezes chamada de educação geral – e também
com a educação profissionalizante. Desde então esta instituição multilateral foi promovendo
alterações em sua concepção, ao mesmo tempo em que sempre procurou adaptar os seus
conceitos, adaptando-os às mudanças conjunturais. Assim, defende a necessidade dos
governos investirem na universalização da educação básica para melhorar a produtividade dos
indivíduos e a competitividade dos países em desenvolvimento. De acordo com essas
premissas, embora não seja obrigação dos estados ofertarem educação secundária, podem
fazê-lo, desde que não seja educação técnica profissionalizante, pois o Banco se posiciona
radicalmente contra a oferta desse tipo de educação. Salienta que a função de capacitar e
treinar a mão-de-obra pertence ao setor privado, pois este consegue melhor eficácia que o
Estado. O foco do Banco Mundial é a educação como combate à pobreza, aí que se insere a
educação voltada para o adestramento do trabalhador.

2.2.1

O Banco Mundial e a educação como panaceia no combate à pobreza

Há várias décadas o Banco Mundial desenvolve, orienta e financia projetos de
políticas sociais28, principalmente, educacionais. Na aparência, as práticas dessa instituição
multilateral possuem uma perspectiva humanista, solidária e altruísta em sua preocupação
com os pobres. Entretanto, para além do discurso manipulatório, o conjunto das políticas
sociais que o Banco Mundial orienta, supervisiona e financia faz parte das políticas das
instituições multilaterais para a manutenção dos interesses do capital.

(1

Banco Mundial (World Bank), nome pelo qual se tornou mais conhecido o “BIRD – Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento. Instituição financeira internacional ligada à ONU. Criado em 1944, na
Conferência de Bretton Woods, teve o objetivo inicial de financiar os projetos de recuperação econômica dos
países atingidos pela guerra. Sediado em Washington, reúne 139 países (1980). Fornece empréstimos diretos a
longo prazo (15 a 25 anos) aos governos e empresas (com garantias oficiais), para projetos de
desenvolvimento e assistência técnica. O maior volume de recursos, desde que o banco começou a operar, em
1946, até 1981, foi dirigido aos setores de energia, transporte e agricultura. As contribuições de cada paísmembro ao capital do Bird, assim como o direito ao voto, são estabelecidas proporcionalmente à participação do
país no comércio internacional. O maior acionista do Bird é o governo dos Estados Unidos, que tem poder de
veto sobre as decisões da organização. O banco opera por meio de duas agências filiadas: a Corporação
Financeira Internacional e a Associação Internacional de Desenvolvimento” (SANDRONI, 1999, p. 56).
28
Segundo Chossudovsky (1999, p. 46) “[...] O Banco Mundial está presente em muitos ministérios: as reformas
na saúde, educação, indústria, agricultura, transporte, meio ambiente, etc. estão sob sua jurisdição. Além disso,
desde o final dos anos 80, ele supervisiona a privatização de empresas estatais, a estrutura do investimento
público e a composição dos gastos públicos através da chamada ‘Revisão dos Gastos Públicos’ (RGP).”
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Dessa forma, o caráter compensatório das políticas que visam aliviar a pobreza no
terceiro mundo, constitui-se de fato numa preocupação com a coesão social29.
Segundo Fonseca (1998, p. 9), foi a partir dos anos 1970, do século passado, que o
Banco Mundial começou a produzir “[...] um discurso de caráter humanitário, respaldado por
princípios de sustentabilidade, de justiça e de igualdade social.” De acordo com essa autora, o
discurso do Banco Mundial pode ser sintetizado no seguinte resumo:
[...] a) o combate à situação de pobreza, mediante a promoção da eqüidade
na distribuição da renda e nos benefícios sociais, entre os quais se destacam
a saúde e a educação; b) a busca da eficiência na condução das políticas
públicas, mediante o incremento da competência operacional dos agentes,
cuja medida de qualidade seria a relação econômica de custo-benefício, em
nível individual, institucional e social; c) a busca da modernização
administrativa dos diferentes setores sociais e econômicos por meio de
políticas descentralizantes, que ensejem maior autonomia da comunidade na
condução dos serviços sociais; d) o diálogo como estratégia de interação
interdependente entre o Banco e os mutuários (FONSECA, 1999, p. 9).

Assim, a partir da década de 1980, o Banco Mundial passou a elaborar políticas e
estratégias concretas – complementares à declaração de princípios – para a concessão de
créditos ao setor social. Ao examinar os documentos políticos produzidos pelo Banco,
Fonseca afirma que os mesmos nos “[...] mostra(m) como estes princípios, apesar de
comportarem uma retórica humanitária de amplo espectro, sofrem uma redução quando são
incorporados ao projeto econômico do Banco para os países em desenvolvimento”
(FONSECA, 1999, p. 9).
Nesse sentido, Fonseca salienta que o Banco Mundial foi gradativamente substituindo
a noção de igualdade pela de equidade. Apesar das interpretações correntes que consideram
essas duas noções como equivalentes, essa autora lança sua discordância, pois em seu
entendimento não se trata apenas de substituir casualmente os termos, mas sim de alterar o
sentido conceitual. Assim, explicita que o conceito de equidade provém do campo do direito,
da prática jurídica e “[...] fundamenta-se numa justiça mais espontânea e corretiva, não se
restringindo à letra da lei, podendo mesmo contrariá-la em respeito às circunstâncias e à
natureza intrínseca do objeto jurídico considerado.” Dessa forma, o termo equidade assim
colocado fundamenta-se “[...] na reflexão aristotélica segundo a qual a natureza da equidade é

29

Na síntese do relatório Coesão social – inclusão e sentido de pertencer na América Latina e no Caribe, a
CEPAL apresenta uma definição de coesão social como um conceito que “[...] resiste a uma definição unívoca.
Costuma evocar um anseio da comunidade diante de um cenário de globalização e de transformações profundas
que muitos associam à maior fragmentação social e à perda de laços estáveis. A reflexão crítica opõe a ideia de
coesão à corrosão da legitimidade e governabilidade dos Estados nacionais, ao aprofundamento das lacunas
sociais, ao surgimento de identidades auto-referidas, à excessiva racionalização econômica e à tendência,
igualmente desmedida, de individualização e de enfraquecimento do que é público” (CEPAL, 2007, p. 23).
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a retificação da lei quando esta se mostra imperfeita, por seu caráter universal, para casos
particulares” (FONSECA, 1999, p. 9).
No contexto da mundialização do capital, há uma tendência para a apropriação e
adaptação de antigos conceitos visando adequá-los às novas formas ideológicas do
capitalismo manipulatório30. Isso ocorre também com o conceito de equidade na análise das
relações sociais. Nesse sentido, “[...] a equidade passou a adquirir o sentido de um julgamento
fundamentado na apreciação do que é devido a cada um, considerando-se o homem em seu
ambiente, o qual proporciona as condições para a concorrência vital.” No que diz respeito à
educação, a equidade é, desde os anos 1970, um termo ideológico importante para justificar as
intervenções que visam corrigir as distorções e disparidades de acesso à mesma. Afirma-se
assim a perspectiva neoliberal segundo a qual “[...] as desigualdades entre os homens são
consideradas como efeitos naturais da sua própria circunstância.” Assim, à medida que os
setores mais pobres da população têm seus direitos sociais e econômicos, em grande parte,
garantidos pela tutela do Estado e suas leis, “[...] é evidente que, na ausência dessas instâncias
reguladoras, a luta pelos direitos fica restrita a uma ação individual e, portanto, debilitada em
suas condições de possibilidade” (FONSECA, 1999, p. 10).
Fonseca salienta também que, nas relações internacionais, fica evidente que se a
equidade é incapaz de garantir a igualdade dos padrões de desenvolvimento ao menos “[...]
assegura um mínimo necessário para que os países possam inserir-se racionalmente no
modelo global, sem ameaçar o equilíbrio do sistema.” Entretanto, alerta para a questão da
“[...] proposição sistêmica segundo a qual – o problema que afeta a uns afeta a todos – não
significa que os benefícios de uns sejam, necessariamente, os benefícios de outros”
(FONSECA, 1999, p. 10).
Essa autora apresenta uma interessante síntese dos documentos do Banco Mundial
desde os anos 1970. Demonstra que os documentos de caráter público do Banco expressam
“[...] uma orientação humanitária e equânime na distribuição de bens”, enquanto que “[...] os
discursos de divulgação mais restrita são marcados pelo sentido contencionista, que vai
constituir o leit-motif da política de educação, saúde e desenvolvimento rural.” Nesse sentido,
apresenta um trecho do discurso do então presidente do Banco, McNamara, que ao referir-se à
política da instituição para o setor educacional dos países em desenvolvimento, no preâmbulo
de um documento de 1972 “reiterou o sentido limitativo da equidade”, ao argumentar que
“[...] todo ser humano deve receber um mínimo de educação básica na medida em que os

30

Capitalismo manipulatório é o conceito cunhado por Georg Lukács (1969) para caracterizar o capitalismo do
século XX, depois da crise de 1929 (KOFLER; HOLZ; ABENDROTH, 1969, p. 51-52).
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recursos financeiros o permitam e as prioridades do desenvolvimento o exijam” (FONSECA,
1999, p. 11).
Dessa forma, a autora revela-nos que o Banco Mundial, desde o início de suas
preocupações com a questão social, posicionou-se contra “[...] o indesejado aumento das
despesas do setor público com a educação.” O Banco Mundial sempre se manifestou contrário
à expansão do sistema educacional, pois considera muito difícil conseguir adaptar tal processo
“[...] especialmente em relação aos egressos do ensino formal, à oferta de emprego do setor
moderno da economia, caracterizado por trabalhos mais estáveis e de altos ingressos, mas de
número cada vez mais limitado de vagas.” Nesse sentido, sempre recomendou a contenção da
demanda por educação por meio da divulgação de soluções racionais que alguns países
conseguiram desenvolver. Nesse sentido, essa instituição multilateral sempre se posicionou
contra a expansão da educação formal, de forma piramidal, pois isso, de acordo com sua
concepção, serviria de estímulo para que os jovens buscassem níveis cada vez mais altos de
escolaridade, o que demandaria mais despesas. O argumento é que os países em
desenvolvimento seriam prejudicados com o aumento dos gastos públicos com a educação,
colocando em risco a estabilidade econômica. Por isso, os governos deveriam conter as
expectativas da população e diminuir os gastos com educação através da “[...] formação extraescolar ou não-formal; a utilização do ensino de massas, via rádio e televisão e do ensino
programado, entre outros.” Portanto, há muito tempo vigora a pregação de que a
“comunidade” deve arcar com partes das despesas educacionais. Em documento de 1974, o
Banco Mundial já sentenciava que “[...] que os custos do ensino fossem transferidos para os
alunos” (FONSECA, 1998, p. 11).
O argumento do Banco Mundial para se posicionar contra a expansão do ensino
público nos anos 1970 era que isso traria desequilíbrio entre a oferta de educação e de
trabalho, provocando um aumento progressivo do desemprego de pessoas mais instruídas. Ou
seja, entendia-se que a elevação da escolaridade aumentaria a procura por empregos de
salários mais altos, de tal forma que a solução para reduzir o desemprego dos indivíduos mais
escolarizados e qualificados seria reduzir o investimento em educação, provocando “[...] o
decréscimo da demanda por níveis posteriores de ensino e a desaceleração da demanda
profissional.” Nesse sentido, desde as origens de sua preocupação com a educação os
documentos do Banco Mundial “[...] já propunham a racionalização da oferta do ensino,
mediante a adoção de alternativas diferenciadas para os países e para os indivíduos. A partir
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daí, ‘os discursos referentes à equidade passaram a adotar um tom de diferença, mais do que
de igualdade’” (FONSECA, 1998, p. 12).
Portanto, a ênfase do Banco Mundial na prioridade de uma educação mínima –
primária, no máximo, a básica – posicionando-se contra investimentos públicos em educação
técnica de nível médio e no ensino superior, vem de longa data. Na década de 1970, o Banco
Mundial considerava a educação primária relevante porque contribuía para que as mulheres
aderissem ao planejamento familiar, assim como as estimulava a participarem na vida
produtiva, sobretudo, no campo. Dessa forma, a educação primária mereceu “[...] prioridade
nos financiamentos do Banco, inclusive pela sua capacidade de fomentar a diminuição do
número de filhos, imprescindível para a noção de sustentabilidade que o Banco incorporou na
sua política dos anos 70.” Foi exatamente o problema da sustentabilidade mundial o fator
determinante para que o Banco Mundial elegesse como um dos desafios principais de suas
ações a preparação da mulher para inserção no mundo produtivo (FONSECA, 1998, p. 15).
As “recomendações” do Banco Mundial para as áreas da educação, na década de 1990,
que basicamente nortearam a reforma estrutural e curricular do ensino, seguiram todos os
ideários formulados desde a década de 1960. Entretanto, esses ideários foram revigorados e
adaptados, por meio de um reforço dos argumentos de combate à pobreza “[...] e seus
corolários de educação seletiva e de apoio ao setor privado, passa a ser mais reforçada em
virtude das restrições da política de ‘recuperação de custos’, imposta pelos ajustes
econômicos” (FONSECA, 1998, p. 17).
Nesse sentido, no processo de reestruturação capitalista, o Banco Mundial tem
melhorado o diálogo com os países membros, desenvolvendo ações conjuntas com outras
organizações internacionais. Sendo assim, Fonseca (1998, p. 17) afirma que:
Destaca-se, nessa linha, a atuação central do BIRD na organização da
Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada na Tailândia, em
1990. Sob os auspícios de organismos transnacionais, como BIRD, PNUD,
UNICEF, UNESCO, a magnitude do evento evidenciou-se pela inclusão de
155 nações e 150 entidades não-governamentais. A despeito da massiva
presença mundial e da participação de importantes organismos
internacionais, o Banco declarou-se como o principal sponsor da
Conferência de Educação para Todos, além de ter-se colocado como atual
coordenador da cooperação técnica internacional à educação.

Na sequência, em 1993, na Conferência de Nova Delhi, teve continuidade o debate
sobre educação para todos, porém, “[...] dessa vez congregando os nove países mais
populosos do mundo: Brasil, México, China, Índia, Paquistão, Bangladesh, Egito, Nigéria,
Indonésia.” Esta Conferência, em que pese seus documentos terem fixado “[...] metas
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humanitárias como a universalização de oportunidades para crianças, jovens e adultos, com
qualidade e equidade”, explicita duas premissas importantes do ideário restritivo do Banco
Mundial, quais sejam: “[...] a primeira diz respeito à ênfase no nível primário de ensino; a
segunda enfatiza a importância da escolaridade feminina para sua participação crescente no
mercado de trabalho” (FONSECA, 1998, p. 17).
O discurso posto pela ideologia da educação para todos, presente em todos os
documentos internacionais a partir dessas conferências, traz embutido o ideário do Banco
Mundial que desde a década de 1970 defende que a prioridade é o ensino primário, ou como
se tornou patente nas intervenções dos arautos da reforma da educação no Brasil, a prioridade
é a universalização do ensino fundamental. Ou seja, a preparação escolar deve ser rápida e
exigir pouco investimento, desde que contribua para os indivíduos desenvolverem hábitos,
atitudes e aptidões para o desempenho profissional.
Nesse sentido, Fonseca (1998, p. 18) destaca que:
Com base nessas evidências, o ideal democrático de universalização do
ensino foi reduzido à oferta do nível primário, para o qual o Banco
recomenda prioridade na assignação dos seus créditos e na distribuição dos
recursos públicos dos países em desenvolvimento. Os níveis de ensino
seguintes deverão ser dimensionados seletivamente. Para tanto, são
sugeridas estratégias ao setor público, como a cobrança de taxas escolares, a
descentralização administrativa e a transferência gradativa dos serviços
educacionais para o setor privado.

Segundo Chossudovsky (1999) desde o final dos anos 1980 o Banco Mundial impõe
como condicionalidade para a celebração de acordos de empréstimo a obrigatoriedade da
“diminuição da pobreza”. Esta condicionalidade se dá de forma subjacente atrelada ao
objetivo do serviço da dívida: a “redução da pobreza.” O que, segundo salienta o autor, como
ocorre sob o controle das instituições de Bretton Woods, necessariamente “[...] implica cortes
nos orçamentos do setor social e o redirecionamento das despesas, segundo um critério
seletivo e simbólico ‘a favor dos pobres’.” Esse autor destaca que o Banco Mundial elaborou,
com base em programa desenvolvido na Bolívia e em Gana, o Fundo Social de Emergência
(FSE) que “[...] oferece supostamente um mecanismo flexível para ‘administrar a pobreza’,
enquanto ao mesmo tempo desmantela as finanças públicas do Estado. Os pobres são
definidos nesse esquema como ‘grupos-alvos’” (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 58).
Chossudovsky (1999) destaca que o desenvolvimento de programas com recursos
desse Fundo exige uma verdadeira abordagem de “engenharia social” para “administrar a
pobreza”, visando “[...] aliviar a inquietação social a um custo mínimo para os credores.” O
legado neoliberal promove um processo de afastamento do Estado das políticas sociais e
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desenvolve estruturas paralelas e separadas deste, para “administrar a pobreza” por meio de
programas focados nos “grupos-alvos” – ou o que é mais taxativo, “grupos de risco”, ou ainda
“grupos vulneráveis” – confiados às organizações não governamentais. Nessa perspectiva,
“[...] produção em pequena escala e projetos de produção artesanal, subcontratação por firmas
de exportação, treinamento com base comunitária e programas de emprego, etc. são
organizados sob os auspícios da ‘rede de seguridade social’.” Dessa forma, assegura-se “[...]
uma precária sobrevivência para as comunidades locais, ao mesmo tempo em que se diminui
o risco de sublevação social” (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 58-59).
Portanto, a ênfase do Banco Mundial na educação básica como instrumento de
combate à pobreza tem por objetivo restituir o ethos individualista burguês por meio da
coesão social, afastando o risco da erosão dos valores morais que dão sustentação ao capital.
2.2.2 O Banco Mundial e a ênfase na prioridade à educação básica31

O Banco Mundial salienta que as transformações tecnológicas têm provocado aumento
na demanda por competências cognitivas e conhecimentos teóricos requeridos para o
desempenho de funções no mercado de trabalho. Esse processo incrementa a necessidade de
que os trabalhadores tenham um acúmulo de competências básicas para que suas reciclagens
sejam eficazes. Essa concepção do Banco Mundial, que foi crucial na orientação das reformas
educacionais em diversos países, incluindo o Brasil, vai direto ao cerne da questão, pois
salienta a importância do uso dos recursos públicos para melhorar a produtividade e a
flexibilidade da força de trabalho de forma mais eficaz, em termos dos custos e investimentos
em educação básica. O Banco Mundial enfatiza que suas recomendações visam
fundamentalmente fortalecer a educação básica e estimular o setor privado a investir em
educação profissionalizante. O setor público deve priorizar investimentos para melhorar a
eficiência e a eficácia da educação básica. Nessa perspectiva, a educação profissionalizante
deve ser ofertada apenas como complemento da educação básica, como estratégia para atingir
a equidade (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 9, tradução nossa).
Nesse sentido, os governos devem priorizar o investimento na universalização da
educação básica, o que pressupõe garantir apenas oito anos de escolarização para cada
indivíduo. Esse discurso constitui-se numa ofensiva do capital para desresponsabilizar o
Estado da obrigatoriedade por outros níveis de ensino, inclusive, da educação profissional de
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 A ênfase na prioridade à educação básica constitui-se num dos pilares da teoria do capital humano e foi
determinante no processo de reforma da educação no Brasil na década de 1990.
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nível técnico. Como bem demonstrou Oliveira (2008, p. 125), ao afirmar que: “[...]
consequentemente, a desarticulação da educação profissional e da educação secundária, não
objetiva alcançar a maior eficiência da primeira, mas sim, retirar do raio de cobrança da
população sua manutenção pelo poder público.”
O Banco Mundial aponta para necessidade dos países em desenvolvimento fazerem
investimentos adicionais na educação básica, principalmente, na educação primária que deve
ser revestida da mais alta prioridade para corrigir as deficiências de acesso e qualidade que
põem em risco a produtividade e as oportunidades de obtenção de rendas, especialmente, para
os pobres. Outro argumento relevante para esta concepção é que a educação básica geral é a
base sólida que permite um processo de capacitação da mão de obra em campos específicos
de forma eficaz (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 9, tradução nossa).
De acordo com as premissas do Banco Mundial, o fortalecimento da educação básica
deve ser a maior prioridade das políticas sociais para melhorar a produtividade e a
flexibilidade da força de trabalho. Isto é deveras relevante, tanto que o Banco Mundial
salienta que a educação básica resulta em amplos benefícios à sociedade, pois “[...] aumenta
diretamente a mobilidade e a produtividade dos trabalhadores e facilita o acesso à capacitação
e ao emprego assalariado dos grupos pobres e socialmente em desvantagens.” Dessa forma,
afirma-se categoricamente que a educação básica traz contribuições relevantes para o
desenvolvimento. Nesse sentido, considera a primeira fase desse nível de educação – a
educação primária – como o alicerce sobre o qual deve se desenvolver a educação e a
capacitação posteriores. Dessa forma, salienta-se que os indivíduos bem inicializados nos
conhecimentos de leitura, escrita, aritmética básica e solução de problemas aprendem de
forma mais eficaz no processo de capacitação em aptidões específicas. De tal maneira que a
educação básica fornece a base para muitos ofícios e profissões tradicionais. Destaca-se que a
educação básica é um importante instrumento para melhorar a produtividade e as rendas dos
pobres das áreas rurais (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 33, tradução nossa).
Dessa maneira, a prioridade que o do Banco Mundial destina à educação básica é um
posicionamento contencionista. O combate realizado por essa instituição e seus intelectuais
orgânicos contra o investimento público em educação posterior ao término da educação
básica, sobretudo, a educação técnica profissionalizante e o ensino superior, tem como único
objetivo reduzir os custos estatais para pagamento de juros aos investidores financeiros.
Chossudovsky (1999, p. 51) ao analisar a política contencionista do Banco Mundial
afirma que:
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Desde o fim dos anos 80, o Banco Mundial vem monitorando de perto a
estrutura da despesa pública por meio da chamada Revisão dos Gastos
Públicos (RGP). Nesse contexto, a composição da despesa em todos os
ministérios está sob a supervisão das Instituições de Bretton Woods. O
Banco Mundial recomenda uma transferência dos custos ‘efetivos’ das
categorias de gastos regulares para as de ‘gastos com metas estabelecidas’.
Segundo ele, a RGP deve ‘promover a redução da pobreza de modo eficaz e
eficiente em matéria de custos’. Em relação às áreas sociais, as IFIs32
insistem no princípio da recuperação de custo e da gradual retirada do
Estado dos serviços de saúde e educação básicos. O conceito de estabelecer
metas nas áreas sociais está ligado à identificação dos chamados ‘grupos
vulneráveis’. As medidas de austeridade nas áreas sociais – exigindo uma
mudança de programas regulares para programas com metas estabelecidas –
têm sido responsáveis em grande parte pelo colapso de escolas, clínicas e
hospitais, ao mesmo tempo em que dão uma aparência de legitimidade às
instituições sediadas em Washington.

Portanto, a ênfase na universalização da educação básica não é o que transparece do
discurso altruísta, humanista e solidário aos pobres, pelo contrário, visa à manutenção das
disparidades de classe e a conservação do ethos individualista burguês por meio de políticas
coesivas executadas pelo Estado.

2.2.3 O Banco Mundial e a educação profissional

O documento Educación Técnica y Formación Profesional, do Banco Mundial,
publicado originalmente em língua inglesa em 1991 e, em língua espanhola em 1992,
apresenta a concepção, as proposições e as recomendações dessa instituição multilateral para
a educação profissional. Entretanto, a preocupação do Banco Mundial com a educação
profissionalizante – de acordo com o que aparece em sua própria literatura tratada pelos
termos adestramento, capacitação ou treinamento da mão-de-obra – remonta à década de
196033.
O Banco Mundial enfatiza ser necessário que os países em desenvolvimento façam
investimentos na educação, com vistas a aumentar a competitividade no âmbito de suas
economias, se quiserem lograr êxito no processo de concorrência internacional numa época de
rápidas e profundas mudanças econômicas e tecnológicas. De acordo com o Banco Mundial,
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IFIs – Instituições Financeiras Internacionais.
Oliveira (2001) salienta que a educação profissionalizante, em muitos momentos, teve maior participação na
soma total de recursos destinados a projetos educacionais do Banco Mundial. De tal maneira que “[...] entre os
anos de 1963 e 1976, os investimentos na área de educação profissionalizante chegaram a ocupar o percentual de
62% dos projetos ligados ao setor de educação, crescendo de 6,6 milhões de dólares, em 1963, para 150 milhões
em 1976” (MIDDLETON, 1993, apud OLIVEIRA, 2001, p. 143).
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para esses países aumentarem a competitividade, é preciso, além de investimentos em capital
físico, contarem com uma força de trabalho flexível e capaz de se adaptar às mudanças; para
isso, é necessário desenvolver distintas qualificações para a realização de trabalhos novos à
medida que ocorrem mudanças nas estruturas das economias e das ocupações.
Salienta-se que o aumento da produtividade é bom para o trabalhador já que isso
compele os empregadores a pagarem maiores salários, pois “[...] podem pagá-los devido ao
aumento da quantidade de bens e serviços produzidos por cada trabalhador; e são assim
compelidos porque têm de competir por uma mão-de-obra cada vez mais produtiva em toda
uma série de diferentes atividades” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 14, tradução nossa).
Para essa concepção, a melhoria da produtividade e da competitividade leva ao
crescimento econômico e isto também é bom para o trabalhador – sempre no sentido
individual – pois gera empregos, aumenta os salários e contribui para a redução da pobreza e
da desigualdade social. Assim, salienta que os países em que predomina renda baixa e média
só conseguirão viabilizar o crescimento econômico se souberem usar a mão-de-obra da
população em idade ativa. Nesse sentido, destaca que os países que souberam aproveitar o
mercado – interno e externo – para alavancar o desenvolvimento, lograram êxito no
desenvolvimento sustentado por meio do aumento da demanda de mão-de-obra, enquanto
“[...] que as estratégias de planejamento centralizado [sic] e voltadas para a economia interna
geralmente não conseguiram gerar ganhos sustentáveis para todos os trabalhadores” (BANCO
MUNDIAL, 1995, p. 20).
Desse modo, destaca que o respeito às “leis” do mercado é um estímulo às empresas
para investirem em capital físico, em novas tecnologias e no desenvolvimento de habilidades
e aptidões da mão-de-obra. É o caminho certo para garantir um bom padrão na qualidade de
vida ao trabalhador. Dessa forma, o Banco Mundial condena os países que não respeitam o
livre desenvolvimento do mercado, criam políticas de proteção aos empregos e de aumentos
salariais, o que favorece alguns trabalhadores contra a concorrência do mercado internacional,
porque essa prática revela-se inútil. Assim, afirma que a melhor maneira dos governos
ajudarem os trabalhadores é investirem em educação, capacitação, estradas e máquinas
(BANCO MUNDIAL, 1995, p. 4).
Essa concepção crê que a chave para a redução das desigualdades sociais – regionais e
nacionais – é o crescimento econômico baseado no mercado e na demanda de mão-de-obra
qualificada. Nesse sentido, os governos devem assegurar bons índices de “[...] investimentos
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em aptidões humanas e nos ativos complementares, que determinam suas oportunidades”
(BANCO MUNDIAL, 1995, p. 4).
Para o Banco Mundial, com a globalização, o capital não conhece fronteiras e atropela
os esforços de alguns governos que tentam controlá-lo. Entretanto, salienta que, com a
globalização, em vez de causar impotência nos governos, “[...] os movimentos internacionais
de capital intensificam o impacto das políticas internas sobre os resultados do trabalho,
recompensando sobejamente a boa política e punindo-a severamente quando é inadequada.”
Assim, o aumento nos fluxos de capital e a abertura comercial conferem maior importância
aos trabalhadores nas políticas internas, pois “[...] êxito gera êxito, porque as boas políticas
macroeconômicas e estruturais são as chaves de atração e retenção de capitais e da efetivação
da produtividade necessária para gerar empregos competitivos com salários em ascensão.”
Entretanto, destaca que, quando as políticas econômicas frustram o mercado, “[...] os
investimentos de carteira e a poupança local retiram-se de cena e os trabalhadores sofrem as
conseqüências” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 5-6).
Para o Banco Mundial, não é a geração de emprego na esfera pública ou os aumentos
salariais determinados pelo governo que trazem benefícios ao trabalhador. Pelo contrário, para
esta concepção, os benefícios provêm do crescimento econômico e dos aumentos da
produtividade de cada trabalhador, na economia em geral, que se transformam em novas
oportunidades de emprego e melhorias salariais. Desse modo, sacramenta-se os princípios
neoliberais que não reconhecem direitos, pois tudo se transforma em competição e
meritocracia regulada pelo mercado. Afinal, Numa sociedade cujo desenvolvimento funda-se
no mercado, esses resultados dependem “[...] das decisões de investimentos das empresas, das
famílias e do governo” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 24).
Nesse sentido, o Banco Mundial (1995, p. 24) afirma que:
A busca de atividades mais lucrativas leva os negócios – quer se trate de
lavouras familiares, quer de empresas do setor informal ou grandes firmas –
a investir em equipamentos, nova tecnologia e treinamento dos
trabalhadores. As famílias que procuram tornar mais rendosas as suas horas
de trabalho investirão no seu próprio capital humano, na forma de melhorias
da saúde e da nutrição, bem como de instrução escolar e treinamento. Os
governos contribuem diretamente, investindo em bens públicos tais como
estradas rurais. Contudo, uma estratégia de desenvolvimento baseada no
mercado exige que os governos, acima de tudo, facilitem os investimentos
das empresas e das famílias, protegendo, por exemplo, os direitos de
propriedade e dando acesso à educação.

Dessa forma, o Banco Mundial contribui para a adaptação da teoria do capital humano
à reestruturação produtiva, colocando ênfase nas iniciativas individuais e familiares, ao
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mesmo tempo em que invoca – fiel à sua função – a proteção estatal à propriedade.
Outrossim, salienta que é inquestionável o vínculo entre o crescimento e os investimentos.
Destaca também que a instrução escolar aumenta a produtividade e o poder aquisitivo do
indivíduo e das famílias.
O Banco Mundial, assim como o conjunto das instituições multilaterais, aglutina e
emprega muitos intelectuais orgânicos34 para atuarem a serviço do capital. Dessa forma, a
preocupação do Banco Mundial com a educação, sobretudo, com a profissionalizante, entre
outras razões, visa à formação de uma força de trabalho flexível e capaz de se adaptar às
novas relações de trabalho geradas pelas mudanças decorrentes da reestruturação produtiva.
Os trabalhadores que tiverem dificuldades para se adaptarem de forma flexível às novas
exigências e permanecerem apegados a atividades profissionais que estão em declínio se
tornarão inempregáveis e descartáveis.
Assim sendo, diante da reestruturação produtiva, o Banco Mundial passa a valorizar o
investimento em educação profissional – de modo separado, sem integração com a educação
formal – pois considera necessário que os países em desenvolvimento aumentem suas
capacidades competitivas na economia mundial. De acordo com essa perspectiva, uma força
de trabalho bem formada e qualificada traz uma importante contribuição ao processo de
desenvolvimento. Recomenda-se que diferentes setores sociais conjuguem esforços e se
mobilizem em torno da educação profissional. O poder público deve aliar-se à iniciativa
privada para desenvolver estratégias que garantam maior aptidão e habilidades para os
trabalhadores adaptarem-se de forma flexível às mudanças no mundo produtivo. Assim, o
Banco Mundial deixa patente que é o setor privado que possui o verdadeiro cabedal e
capacidade para responder a esta necessidade. Critica-se o setor público porque – segundo o
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Utilizamos a categoria intelectuais orgânicos em conformidade com Antonio Gramsci (s/d, p. 13-14) que
afirma: “[...] a relação entre os intelectuais e o mundo da produção não é imediata, como ocorre nos grupos
sociais fundamentais, mas é ‘mediatizada’, em diversos graus, por todo o contexto social, pelo conjunto das
superestruturas do qual os intelectuais são precisamente os ‘funcionários’. Poder-se-ia medir a ‘organicidade’
dos diversos estratos intelectuais, sua mais ou menos estreita conexão com um grupo social fundamental, fixando
uma gradação das funções e das superestruturas de baixo para cima (da base estrutural para cima). Por enquanto,
pode-se fixar dois grandes ‘planos’ superestruturais: o que pode ser chamado de ‘sociedade civil’ (Isto é, o
conjunto de organismos chamados comumente de ‘privados’) e o da ‘sociedade política ou Estado’, que
correspondem à função de ‘hegemonia’ que o grupo dominante exerce em toda a sociedade e àquela de ‘domínio
direto’ ou de comando, que se expressa no Estado e no governo ‘jurídico’. Essas funções são precisamente
organizativas e conectivas. Os intelectuais são os ‘comissários’ do grupo dominante para o exercício das funções
subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do consenso ‘espontâneo’ das grandes massas
da população quanto à orientação impressa pelo grupo fundamental dominante, à vida social, consenso que nasce
‘historicamente’ do prestígio (e, portanto, da confiança) que o grupo dominante obtém, por causa da sua posição
e de sua função no mundo da produção; 2) do aparato da coerção estatal, que assegura ‘legalmente’ a disciplina
dos grupos que não ‘consentem’, nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade, na
previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais fracassa o consenso espontâneo.”
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Banco Mundial – este não consegue desenvolver políticas de treinamento e capacitação
adequadas às transformações do setor produtivo.
De acordo com a concepção do Banco Mundial, as instituições públicas de formação
profissional têm dificuldades para competir satisfatoriamente – de igual para igual – com as
instituições privadas. Isso ocorre porque as instituições públicas são impedidas de cobrar
taxas de matrículas e mensalidades pelos serviços prestados. Outro complicador nessa
situação é que o Estado tem dificuldades para destinar recursos para essas instituições, com
isso, elas padecem pela ineficiência, além do que são ineficazes para colocar ou recolocar o
trabalhador no mercado de trabalho. O posicionamento do Banco Mundial é coerente com o
ideário neoliberal, à medida que é radicalmente contrário ao investimento de recursos
públicos em educação posterior à educação básica.
Nesse sentido, o Banco é taxativo na argumentação de que a intervenção do Estado no
processo de formação profissional é uma coisa obsoleta, que tende a direcionar o processo de
formação sem focar as demandas reais do mercado de trabalho. Salienta que a melhor forma
de garantir um processo de formação de recursos humanos com foco nos interesses do
mercado é estimular e subsidiar as organizações empresariais para que estas desenvolvam a
formação dos trabalhadores de acordo com as demandas reais do mercado35.
Parte-se da premissa que as instituições privadas de capacitação funcionam de acordo
com as regras do mercado, cobram taxas de matrículas e mensalidades, têm autonomia para
fazer alterações curriculares necessárias para garantir a empregabilidade de seus egressos.
Enquanto nas instituições públicas, prevalece o sistema de planejamento rígido, com
financiamentos inadequados e com objetivos impróprios.
Nesse sentido, o Banco Mundial entende que o setor privado é mais eficiente para
promover a capacitação da mão-de-obra, pois a capacitação desenvolvida por este setor é a
forma mais eficaz para o desenvolvimento dos conhecimentos necessários para engendrar a
flexibilidade e a adaptabilidade e melhorar a produtividade da força de trabalho. Os
empregadores conseguem adestrar e moldar os trabalhadores para ocuparem os empregos já
existentes de maneira mais rápida e eficiente. Dessa maneira, os custos com a capacitação dos
trabalhadores tornam-se mais baixos, quando comparados com a capacitação prévia ao
emprego, em cursos longos, além do que os trabalhadores assim capacitados são
automaticamente empregados, podendo aplicar imediatamente os conhecimentos adquiridos.
O Banco Mundial salienta também que os grandes empregadores possuem maiores facilidades

35
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para realizar o adestramento dos trabalhadores, pois têm a tecnologia e os supervisores
necessários para tanto, não importando se a capacitação visa atender aos campos tradicionais
ou às novas técnicas produtivas (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 7-8, tradução nossa).
Nesse sentido, apoiado nos princípios da teoria do capital humano orienta os
empresários a compartilharem de forma equitativa os custos e os benefícios da capacitação
com os trabalhadores, de forma que estes devem aceitar reduzir salários durante o tempo que
estiverem em processo de capacitação, já que posteriormente serão beneficiados com salários
mais altos. Por outro lado, os empregadores devem aceitar a baixa produtividade dos
trabalhadores que estão em processo de adestramento e capacitação, além de arcar com os
custos desta capacitação, pois, posteriormente, serão beneficiados com o aumento da
produtividade da empresa decorrente da melhor qualificação de seus empregados (BANCO
MUNDIAL, 1992, p. 8, tradução nossa).
Desse modo, aprofunda a apropriação/adaptação dos princípios da teoria do capital
humano, enfatizando que a maioria dos indivíduos busca melhorar as suas aptidões por meio
de treinamento no próprio emprego e também em centros de capacitação formal, para
aprimorar o desempenho profissional. O treinamento é considerado um excelente
investimento pelo empregado e também pelo empregador. Nesse sentido, salienta-se que é
comum os trabalhadores pagarem por seus cursos de treinamento, ou simplesmente aceitarem
“[...] salários menores do que receberiam se não estivessem sendo treinados em serviço, em
troca de uma expectativa de melhores salários no futuro.” Por outro lado, as empresas
necessitam de trabalhadores com boas aptidões, por isso, são motivadas a investir em
capacitação. Entretanto, não existe garantia para nenhuma das partes de que haverá retorno
dos investimentos futuramente, já que “[...] os trabalhadores podem demitir-se e transferir
seus ganhos para outro empregador, ou podem perder seus empregos e descobrir que as
aptidões adquiridas não são transferíveis” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 44).
Entretanto, o Banco Mundial aposta no mercado e na capacidade de negociação, no
diálogo social entre empregadores e empregados, para encontrarem fórmulas que contornem
esse problema e permita ganhos para as duas partes. Nesse sentido, afirma que:
[...] os empregadores oferecem segurança no emprego para reduzir a
rotatividade; os trabalhadores podem assinar contratos de treinamento que
estipulem o reembolso do investimento do empregador, se deixarem o
emprego antes que esse investimento tenha sido recuperado; e os
trabalhadores e seus empregadores podem compartilhar os ganhos de
produtividade resultantes do treinamento (BANCO MUNDIAL, 1995, p.
44).
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A concepção do Banco Mundial apropria-se de outro princípio originário da teoria do
capital humano para enfatizar que os empregadores e empregados veem a educação
profissionalizante como investimento. Assim, salienta que, para a maioria dos indivíduos, o
aprendizado produtivo não acaba na sala de aula, de maneira que buscam melhorar suas
aptidões durante toda a vida profissional, por meio de treinamentos. Dessa forma, o Banco
Mundial relata uma “realidade fantasiosa”, onde não há contradição, podem existir alguns
conflitos de interesse entre os indivíduos empregados e empregadores, mas contradição de
classe jamais. Assim, tudo se resolve por meio do diálogo e do contrato para garantir que
ambas as partes, trabalhadores e empregadores, ganhem com o investimento na formação.
As empresas têm um incentivo para investir na capacitação de seus
empregados, porque freqüentemente necessitam de trabalhadores dotados de
certas aptidões. Nenhuma das partes está absolutamente segura de que
poderá colher todos os frutos do seu investimento: os trabalhadores podem
demitir-se e transferir seus ganhos para outro empregador, ou podem perder
seus empregos e descobrir que as aptidões adquiridas não são transferíveis.
Como tanto empregadores como empregados encontram fórmulas para
contornar esse problema, ambas as partes ainda podem ganhar: os
empregadores oferecem segurança no emprego para reduzir a rotatividade;
os trabalhadores podem assinar contratos de treinamento que estipulem o
reembolso do investimento do empregador, se deixarem o emprego antes que
esse investimento tenha sido recuperado; e os trabalhadores e seus
empregadores podem compartilhar os ganhos de produtividade resultantes
do treinamento (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 46).

De acordo com o pressuposto do Banco Mundial, à medida que a educação
profissionalizante, ou simplesmente o treinamento, é um bom investimento; os trabalhadores
e os empresários podem dispensar a ingerência governamental. Dessa forma, salienta que se o
treinamento interessa aos trabalhadores e aos empregadores, a participação do Estado deve ser
mínima. Segundo essa concepção, os governos devem apenas acompanhar o mercado de
treinamento e, se necessário, intervir para corrigir eventuais falhas ou imperfeições ou para
alcançar outras metas que não digam respeito à eficiência econômica. Ou seja, apenas diante
de limitações do setor privado para desenvolver programas de capacitação e treinamento,
justifica-se que os governos intervenham para assegurar a adequação das qualificações
ofertadas, em seu aspecto quantitativo e qualitativo. Isso se justifica principalmente nos países
em que prevalece a baixa renda, onde os governos se obrigam a investir na formação de mãode-obra no curto prazo, porém, este papel deve evoluir no sentido dos empregadores
assumirem a responsabilidade pelo adestramento. Portanto, o Banco Mundial é incisivo na
crítica àquilo que chama de ingerência governamental. Assim, salienta que numa economia
fundada no mercado, é melhor o treinamento que ocorre sem tal ingerência, pois é de interesse
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apenas do empregado e do empregador. Afinal, reconhece que há possibilidade dos indivíduos
fazerem investimentos equivocados em treinamentos em decorrência da falta de informações
ou falhas nos financiamentos no mercado de crédito. Entretanto, destaca que nada justifica a
intervenção estatal que crie restrições e inibam o investimento das empresas em
desenvolvimento de aptidões, pelo menos no treinamento em serviço (BANCO MUNDIAL,
1995, p. 46).
Dessa forma, o Banco mundial admite a implantação da educação profissionalizante
pelo Estado apenas nas situações em que o setor privado for limitado para desenvolvê-la e os
indivíduos não tiverem condições financeiras para se qualificarem. Portanto, em situações
limites é saudável a colaboração do Estado com o setor privado para garantir uma formação
de qualidade. Outra situação que justifica a intervenção governamental é a necessidade de
requalificar trabalhadores que perderam o emprego – e estão em situação de vulnerabilidade
social – por razões de mudanças econômicas ou inovações tecnológicas. Nesse sentido, cabe
ao Estado garantir a qualificação/requalificação para que esses trabalhadores voltem a ser
competitivos no mercado de trabalho.
Nesse sentido, o Banco Mundial não deixa dúvidas quanto ao papel do Estado nas
políticas de formação profissional. A teoria que orienta sua concepção enfatiza que o Estado
deve deixar a formação da força de trabalho sob a responsabilidade das empresas. Ou seja, o
Estado deve deixar que a “mão invisível” do mercado resolva os problemas da qualificação e
capacitação da força de trabalho. O Estado só deve intervir em situações especiais, para evitar
o aprofundamento de crises e calamidades, ou “[...] quando há necessidade de readaptação em
virtude de um único choque agregado que afeta toda a economia, pode haver também um
argumento no sentido de que o governo custeie algumas das despesas como matéria de
política oficial.” Por outro lado, o Estado deve socorrer as famílias e os produtores que não
tiverem meios para financiar a readaptação profissional da mão-de-obra por ineficiência dos
bancos e dos mercados de capital (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 127).
O Banco Mundial salienta que o problema maior é o baixo nível de demanda por
trabalhadores, ou seja, o desemprego e não as deficiências do mercado de treinamento. Não
adianta elevar os níveis de aptidão se não houver crescimento econômico. Da mesma forma, é
a questão do desemprego entre os jovens. Assim, apenas se justificaria a existência de
programas públicos para a qualificação e/ou requalificação para os trabalhadores deslocados,
ou para atacar o problema dos baixos níveis de aptidões dos trabalhadores, o alto nível de
desemprego de jovens e “[...] o deslocamento de trabalhadores ocasionado por transições no
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setor econômico e o desemprego e a pobreza estrutural, associados aos trabalhadores em
situação de desvantagem” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 46). Nesse aspecto, o Banco
Mundial (1996, p. 46) afirma que:
O deslocamento causado por grandes transições econômicas ou por uma
combinação de choques pode exigir apoio governamental à readaptação, em
virtude de mercados ausentes, excesso de risco e a necessidade de assegurar
a estabilidade social e o apoio público ao programa mais geral de reforma;
infelizmente, os benefícios econômicos diretos muitas vezes são limitados.

Com exceção a isso, o Banco Mundial critica a intervenção que os governos fazem na
área de formação e treinamento, pois muitas vezes não têm informações sobre quais são as
aptidões mais procuradas pelo mercado. Portanto, a presença estatal, na educação profissional,
é rechaçada por considerar esta prática uma intromissão em área de competência da iniciativa
privada. Destaca que o Estado pode prejudicar os indivíduos através das restrições que criam
dificuldades para as empresas investirem na formação de aptidões (BANCO MUNDIAL,
1995, p. 46).
Sendo assim, o Banco Mundial reforça sua defesa da educação profissionalizante
ofertadas pela iniciativa privada, afirmando que:
Em geral, o treinamento proporcionado por iniciativa da empresa é o meio
de maior custo/eficiência para o desenvolvimento das aptidões dos
trabalhadores. Em comparação, na maioria dos países, o treinamento
proporcionado pelo governo em centros estatais e especialmente o ensino
profissionalizante revelaram-se caros e em muitos casos dotaram os
participantes de pouco mais do que algumas aptidões comerciáveis. Seria
preciso encontrar fórmulas para reorientar as instituições públicas de
treinamento, em atenção às demandas dos consumidores e do mercado.
Muitas vezes, a melhor maneira de fazer isso consiste em transferir o
financiamento público daqueles que proporcionam treinamento para o lado
da demanda do mercado, possibilitando à população-alvo de trabalhadores
comprar treinamento num ambiente onde existe concorrência entre
fornecedores alternativos (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 46-47).

Portanto, o Banco Mundial tem uma posição firme e clara em defesa da privatização
da educação profissional e defende que o Estado não deve desperdiçar recursos com
investimentos nessa área. Salienta que o setor privado possui competência de longa data para
treinar, capacitar, adestrar e moldar a mão-de-obra que necessita. Entretanto, “[...] reconhece
que em países pobres e pequenos não é possível deixar por conta da iniciativa privada esta



**)


responsabilidade, sendo ainda necessário que o Estado se responsabilize pela mesma”
(MIDDLETON, 199336, apud OLIVEIRA, 2001b, p. 3).
Conforme destaca Oliveira (2008, p. 125), o Banco Mundial defende a diminuição nos
custos com a formação profissional, pois entende que a atividade formativa promove um
retorno individual e seria justo que os custos fossem naturalmente divididos entre os
participantes. Entretanto, o Banco Mundial entende que para “[...] evitar que os estudantes
mais carentes sejam marginalizados em virtude da cobrança de taxas, [...] – [é] –
perfeitamente aceitável que o governo subsidie a formação dos estudantes mais carentes.” De
tal forma, que a saída encontrada pelo Banco Mundial é coerente com os ideários do
neoliberalismo, pois, salientando inclusive que as instituições de formação devem buscar “[...]
uma outra forma de recompor os gastos nesta atividade formativa é a venda de serviços à
comunidade por parte das próprias instituições formadoras”37 (WORD BANK, 199138 apud
OLIVEIRA, 2008, p. 125).
No entendimento do Banco Mundial, a oferta de educação e capacitação técnica
posteriores à educação básica tem se ampliado para além da capacidade da economia em gerar
empregos, o que se constitui num esforço para atingir metas inadequadas. Assim, por
exemplo, a expansão da educação profissional tem se voltado para o problema do alto índice
de desemprego juvenil. Porém, a formação profissional gera pouca vantagem aos jovens que
conseguem emprego, em consequência do excesso de mão-de-obra. Até porque, quase
sempre, o emprego de entrada do jovem no mercado “[...] requer escassa qualificação
específica, mas, quando as exigem, os empregadores preferem com frequência contratar e
capacitar trabalhadores com uma formação geral ampla, que costumam ter menores
expectativas salariais” (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 31, tradução nossa).
Nesse sentido, afirma que:
[...] os rendimentos econômicos dessa readaptação podem ser poucos, muito
embora possam ser altos os benefícios para a sociedade, em termos de
aumento da coesão social. Os governos deveriam concentrar-se em apoiar e
regular os mercados privados que proporcionam treinamento para
readaptação de trabalhadores deslocados para os quais os rendimentos
podem ser altos e reservar a sua participação direta (e seus grandes
subsídios) aos grupos desprivilegiados, como as mães solteiras e as pessoas
portadoras de deficiência (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 127).

./

 MIDDLETON, John. Vocational Education and training. 3. ed. World Bank Discussion papers, n. 51,
Washington: World Bank, 1993.
37
Estes pressupostos do Banco Mundial têm norteado a postura e prática do sistema S no Brasil.
38
Banco Mundial [World Bank] Vocational and technical education and training. A World Bank policy
paper. Washington: Banco Mundial, 1991.



***


De tal forma, que de acordo com a concepção do Banco Mundial os programas e
cursos de qualificação devem focar as demandas do mercado de trabalho. Defende-se então a
ideia de que o importante é garantir a capacitação de mão de obra em atividades requisitadas
pelo mercado. Nesse sentido, abre-se exceção para os conhecimentos técnicos de nível
superior, que exigem um período maior de formação. De modo que “[...] a formação
específica, com longa duração, só deve ser desenvolvida em atividades com grau de
cientificidade maior ou em áreas geográficas nas quais se tenha certeza que os formandos
serão utilizados pelas indústrias ali instaladas” (WORD BANK, 199139, apud OLIVEIRA,
2001b, p. 3).
Assim, para o Banco Mundial, vem ocorrendo um processo desnecessário de criação
de instituições de formação que oferecem basicamente os mesmos serviços, o que se constitui
numa “[...] herança desafortunada de sucessivas fases de expansão em vários países.” De
acordo com tal visão, é muito difícil articular e coordenar as atividades dessas instituições de
formação, pois falta responsabilidade institucional. Assim, consolidar e melhorar a eficiência
da educação profissionalizante constitui-se numa tarefa muito árdua. É necessário reformar e
fortalecer as instituições de formação, sobretudo, as da iniciativa privada (BANCO
MUNDIAL, 1992, p. 31, tradução nossa).
O Banco Mundial aceita o investimento público em educação técnica e profissional,
com justificativa nas questões sociais. Salienta, no entanto, que isso deve ter como objetivo
modificar as aspirações da juventude com relação à educação de nível superior e o emprego
de oficina, levando-os a reconhecer e aceitar a importância de uma profissão técnica. Destaca
que, onde existem empregos disponíveis para trabalhadores especializados, “esta política pode
ser eficaz”, como é o caso da Tailândia (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 31, tradução nossa).
Entretanto, acrescenta que “[...] tal política é custosa e improdutiva quando os jovens
não podem encontrar trabalhos nos quais possam aplicar seus conhecimentos.” Assim, em
muitos países, as escolas agrícolas, cujos objetivos são a permanência dos jovens nas áreas
rurais, tem falhado em razão das dificuldades para iniciar atividades agrícolas rentáveis e
também pela atração pelos salários mais altos pagos nos centros urbanos. Salienta também
que “[...] um segundo objetivo social dos investimentos em educação técnica e profissional
tem sido oferecer uma alternativa ‘apropriada’ de educação aos estudantes menos capazes do
ponto de vista acadêmico” (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 31-32, tradução nossa).
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Contudo, destaca que em locais onde as escolas secundárias matriculam apenas uma
fração da faixa etária de idades correspondentes “[...] todos os estudantes admitidos a
qualquer forma de educação secundária são academicamente capazes.” Destaca ainda que isso
ocorre na maioria dos países em desenvolvimento. O Banco Mundial revela que “[...] em
1986, a matrícula no nível secundário na África, Ásia, Oriente Médio e Norte da África, e
América Latina foi de 23%, 40%, 48% e 52%, respectivamente, da faixa etária pertinente de
idades.” Nesse sentido, salienta que os estudantes consideram as escolas de formação
profissional de nível técnico como uma opção de segunda classe, razão pela qual a “[...]
motivação para aprender é com frequência baixa e a disposição para dedicar-se a um ofício
para o qual se lhes capacita é ainda menor” (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 32).
De acordo com o entendimento do Banco Mundial, a educação técnica e a formação
profissional demandam investimentos elevados, que geram dificuldades aos governos, em
decorrência das salas de aula com poucos alunos, “[...] dos altos custos com instalações,
equipes e materiais didáticos e a necessidade de pagar remunerações mais altas aos instrutores
competentes.” Assim, quando os governos não conseguem cobrir os custos, a capacitação
torna-se deficiente, reduzindo a possibilidade dos egressos obterem emprego (BANCO
MUNDIAL, 1992, p. 32).
Dessa forma, o Banco Mundial salienta que a educação secundária de nível técnico
oferece uma contribuição menor que a educação geral – dita acadêmica – para os jovens
formandos ingressarem no mercado de trabalho. Assim, o Banco Mundial é enfático quando
se posiciona sobre a educação profissional, salientando que o desenvolvimento desta deve ser
associado à melhoria da qualidade da educação básica, pois considera que o investimento
nesta modalidade de educação traz mais benefícios à sociedade, uma vez que aumenta a
produtividade e a competitividade do país, gerando impacto positivo para a população mais
pobre e vulnerável, ao contrário da educação de nível técnico profissionalizante. Portanto, a
ênfase do Banco Mundial é que a educação pública deve se preocupar apenas com a formação
geral, ou seja, com as competências amplas, deixando a formação específica para o setor
privado.
O Banco Mundial entende que o problema da educação profissionalizante é muito
mais grave nos países em que a política econômica restringe os orçamentos públicos,
limitando os recursos a serem investidos para melhorar a flexibilidade da força de trabalho em
decorrência das mutações econômicas. De tal sorte que “[...] se estabelece então um círculo
vicioso, em especial onde os sistemas de capacitação têm se ampliado excessivamente.”
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Portanto, efetivamente, ocorre um processo no qual “[...] os egressos têm dificuldades para
encontrar empregos especializados e a deterioração da qualidade da capacitação faz com que a
busca por estas seja ainda mais difícil, pois os empregadores perdem a confiança no sistema
de formação profissional” (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 32, tradução nossa).
Outrossim, o Banco Mundial salienta que a superação desses obstáculos que impedem
a qualidade da formação profissional exige que os governos adotem estratégias para responder
às necessidades de aperfeiçoamento da força de trabalho. Assim, recomenda que essas
estratégias, a serem adotadas, devem incluir prioritariamente os seguintes pontos: política de
fortalecimento da educação básica, estimular o setor privado a aumentar sua capacidade para
ofertar capacitação e investir na melhoria da eficácia e da eficiência da educação
profissionalizante ofertada pelo setor público, quando necessárias (BANCO MUNDIAL,
1992, p. 32, tradução nossa).
Portanto, de acordo com os pressupostos do Banco Mundial a educação profissional
deve ser remetida à iniciativa privada, que pode e deve receber subsídios estatais para
desenvolver as atividades formativas. Por outro lado, cabe ao Estado investir prioritariamente
na educação básica de caráter geral.

2.2.4 O Banco Mundial e a apropriação/adaptação da teoria do capital humano

O Banco Mundial em seu relatório sobre o desenvolvimento mundial, de 1995, cujo
título O trabalhador e o processo de integração mundial apresenta uma versão adaptada da
teoria do capital humano para o contexto da reestruturação produtiva. O documento reproduz
o discurso tradicional dessa teoria, mas no desenvolvimento da análise, faz-se uma
apropriação/adaptação da mesma para o contexto do capitalismo global. Nessa perspectiva,
faz apologia da educação e da formação profissional como panaceia para a resolução de
questões sociais.
Nesse sentido, o Banco Mundial promove um revigoramento nos princípios presentes
na formulação original da teoria do capital humano, salientando que a chave para o sucesso
econômico e o bem estar dos trabalhadores é investir na formação de suas habilidades por
meio da educação, da saúde, e da nutrição. Entretanto, salienta que o desempenho econômico
de alguns países tem sido insatisfatório, apesar dos investimentos feitos em educação. A
posição do Banco Mundial é de caráter ideológico anti-estatal, pois afirma que o investimento
público em capital físico e humano não são suficientes para garantir o crescimento
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econômico. O Banco Mundial endereça sua crítica aos antigos países socialistas da África e
da Ásia, que, no período entre 1960-1990, “[...] representam um caso extremo de altos
investimentos que resultaram inicialmente em estagnação e posteriormente em colapso da
renda do trabalho.” Portanto, o investimento em capital humano, capaz de gerar crescimento,
tem que ser baseado no mercado, no estímulo aos empresários e aos trabalhadores. Só o
mercado, ou seja, o capitalismo é capaz de gerar melhorias nas condições de vida dos
trabalhadores (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 4).
Segundo o Banco Mundial, nas economias que mais crescem no mundo, o que mais
beneficia os trabalhadores não são os empregos no setor público ou a intervenção estatal
decretando aumentos nos salários. O que mais beneficia os trabalhadores é o crescimento do
mercado, a expansão da livre iniciativa e o aumento da produtividade individual por
trabalhador. Destaca que em nível global os países que conseguiram os melhores índices de
crescimento econômico sustentável registraram significativos aumentos do estoque de capital
físico e humano. Nesse sentido, o Banco Mundial salienta que no período entre 1965 e 1990,
na Ásia Oriental, os países que apresentaram bons índices de crescimento econômico
conseguiram melhorar, significativamente, a relação investimento/PIB, da média anual de
22% em 1965 para a média anual de 35% em 1990 (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 25).
Se o investimento cresceu nesses países asiáticos, em contrapartida, também cresceu
rapidamente o índice de capital humano, pois:
[...] de 1965 a 1990, o índice bruto de matrícula na escola primária subiu de
92% para 102% e a taxa bruta de matrícula na escola secundária cresceu de
27% para 37% (as taxas brutas de matrícula incluem estudantes que não se
acham na faixa etária escolar normal, podendo assim passar de 100% da
população em causa). Nenhuma outra região igualou esse padrão geral de
investimento nem os benefícios do crescimento resultantes do PIB, da
expansão do emprego assalariado e da melhoria de renda (BANCO
MUNDIAL, 1995, p. 25).

O Banco Mundial destaca a relação positiva entre o investimento em capital humano e
o crescimento econômico de longo prazo. Assim, enfatiza que as taxas de crescimento do PIB
por trabalhador individual, estão diretamente vinculadas às estimativas de acumulação em
capital físico e os anos de escolarização dos trabalhadores. Quanto mais escolarizados, mais
produtivos serão os trabalhadores e, consequentemente, mais competitivos os países que
priorizam o investimento na formação de capital humano. Dessa forma, salienta que as
economias que mais crescem, ultimamente, são as que não se limitam apenas a aumentar o
investimento, mas se preocupam com a combinação do capital físico e o trabalhador instruído,
incrementando, assim, a produção por trabalhador. Para o Banco Mundial “[...] essa
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constatação mostra o crítico papel das políticas governamentais na criação de um ambiente
que estimule o investimento produtivo” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 26).
O investimento dos países na instrução dos trabalhadores se justifica, por exemplo,
pela necessidade destes absorverem as novas tecnologias e contribuir para aumentar
rapidamente o crescimento da produção. Segundo o Banco Mundial, a diferença entre
investimento em capital físico e capital humano - com o primeiro aumentando mais a
produtividade - é diluída e compensada pela disposição dos trabalhadores em investir recursos
próprios em capital humano. Outro fator que contribui com a formação de recursos humanos é
que as famílias continuam investindo em educação porque possuem amplos horizontes de
investimento, ou porque os subsídios públicos reduzem os custos do setor privado, fazendo
com que a educação seja investimento compensador. Assim, “[...] as famílias podem também
investir na instrução escolar, mesmo quando esta não se traduza em níveis mais altos de
produtividade da mão-de-obra, pelo fato de valorizarem outros benefícios proporcionados
pela educação” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 26).
Para o Banco Mundial, a coisa é simples: crescimento econômico exige aumento da
produtividade por trabalhador individualmente. Assim, afirma que vários países em
desenvolvimento padecem com o problema do crescimento demográfico e o excessivo
número de trabalhadores, o que provoca a redução da produtividade. Entretanto, destaca que
as mudanças ocorridas no sistema produtivo, provocam aumento no número dos
trabalhadores, o que gera mais produção. De tal maneira que “[...] o aumento da produção
depende da quantidade e da produtividade de todos os insumos, ou seja, capital físico, capital
humano e tecnologia, bem como o número de trabalhadores.” Contudo, pondera que não é
correto responsabilizar diretamente o crescimento demográfico pela depressão da
produtividade dos insumos (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 26).
O Banco Mundial salienta que no período entre 1965 a 1993, o mundo passou por
profundas transformações, de maneira que em várias regiões houve um rápido crescimento do
produto médio por trabalhador, graças aos altos índices de crescimento econômico. O fato
mais extraordinário ocorreu na Ásia oriental, onde inclusive o crescimento da produção
excedeu o incremento anual de indivíduos em idade de trabalho. Muito embora tenha
persistido o problema do crescimento demográfico na África subsaariana e na América
Latina. O exemplo da Malaisia40 permite generalizar a afirmação de que “[...] o crescimento
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Refere-se à Malásia. Porém, para manter a fidelidade ao texto da tradução optamos por manter a denominação
de Malaisia.
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econômico gera melhorias salariais e incentiva o trabalhador a buscar empregos melhor
remunerados e altamente produtivos no setor formal”. Por outro lado, Gana, onde teria
ocorrido uma profunda estagnação dos salários e a consequente queda do padrão de vida,
decorrente da falta de investimentos em capital físico e humano, demonstra a importância dos
investimentos. Entretanto, “[...] o simples aumento do estoque de capital físico e dos anos de
escola não se traduzirá automaticamente em crescimento sustentado, como a Polônia veio a
descobrir” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 27).
De acordo com essa concepção, a única garantia para o desenvolvimento é a adoção de
uma estratégia baseada no mercado, por meio do estímulo às empresas e às famílias para que
invistam de forma produtiva e lucrativa, para sustentar o aumento da demanda da mão-deobra. Nesse sentido, faz-se apologia ao mercado, mostrando-o como uma coisa idílica e
paradisíaca “[...] que permitirá aos países de renda baixa e média expandir as oportunidades
de emprego e melhorar os salários das suas forças de trabalho, muitas vezes em processo de
rápido crescimento” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 27).
Em síntese, para o Banco Mundial o crescimento econômico gera oportunidades para
os trabalhadores, desde que estes estejam aptos a se adaptarem de forma flexível às novas e
rápidas mudanças que ocorrem na esfera do mercado. Para essa concepção, os trabalhadores
têm oportunidades de prosperarem quando o processo de melhoria da produtividade e de
transferência de mão-de-obra não sofre interferências governamentais, baseando-se
exclusivamente na realidade do mercado. Portanto, para essa ideologia fundada nos
pressupostos do neoliberalismo, as iniciativas governamentais que interferem na liberdade do
mercado revelam-se contraproducentes, uma vez que reduz o ritmo de crescimento
econômico, deprime a demanda de mão-de-obra e força a informalização. Nesse sentido,
afirma que:
O crescimento da produtividade e a elevação do salário real mudam o estilo
de operação das economias. Quando as aptidões e o capital se tornam mais
abundantes, os países verificam que é econômico utilizar a sua mão-de-obra
para produzir manufaturas e serviços com utilização mais intensiva de
habilidades e de capital e menos bens agrícolas intensivos de mão-de-obra
(BANCO MUNDIAL 1995, p. 36).

A teoria do capital humano uma vez apropriada, adaptada e revigorada pelo Banco
Mundial para o contexto do capitalismo global e reestruturado, passa a ganhar a média das
consciências, pois se transforma num “senso comum” a ideia de que numa economia
globalizada, cada vez mais integrada e competitiva, para lograr êxito é necessário melhorar as
aptidões, a capacidade e as competências do trabalhador. Assim, difunde-se a relevância dos
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investimentos em capital humano para melhorar o padrão de vida das famílias, expandir
oportunidades, aumentar a produtividade e atrair novos investimentos capazes de aumentar a
geração de renda. Além disso, salienta-se a importância do investimento para “[...] a melhoria
da saúde, da nutrição e da educação, por habilitar o ser humano a alcançar maior satisfação na
vida” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 42).
Sendo assim, o Banco Mundial (1995, p. 42) ressalta que:
Para o crescimento econômico e o bem-estar da família, é universalmente
reconhecida a importância do investimento em capital humano,
especialmente em educação; a consciência desse fato contribuiu para o
crescimento sem precedentes da matrícula escolar em todo o mundo nas
últimas décadas. Mas estes investimentos, por si sós, nem sempre conduzem
a um crescimento mais rápido; num ambiente desfavorável, os investimentos
em capital humano podem resultar apenas em recursos mal aplicados ou
desaproveitados.

O Banco Mundial questiona por que muitos países não conseguem colher os frutos dos
investimentos. Nesse sentido, procura orientar os governos a melhorar o apoio aos
investimentos familiares em capital humano. Enfatiza-se um argumento que, ao longo da
década de 1990, ganhou corações e mentes, pois se tornou um discurso do “senso comum”
supor que as aptidões básicas oriundas da alfabetização, da educação básica, do domínio das
quatro operações aritméticas, domínio da leitura e da escrita, assim como as aptidões voltadas
para a especialização, a capacidade de resolver problemas, executar tarefas complexas,
organizar o trabalho, passaram a ser fundamentais para “[...] garantir o sustento de
trabalhadores na agricultura, na indústria e nos serviços”. Entretanto, esta instituição
multilateral não se atém a descrever as aptidões, fiel à lógica da nova teoria do capital
humano, salienta que “[...] os investimentos em recursos humanos requeridos para o
aprendizado dessas aptidões – investimentos em saúde e nutrição e em educação e
treinamento – começam na primeira idade e se estendem por toda a vida.” Destaca que esses
investimentos são necessários para gerar o capital humano capaz de “[...] aumentar a
produtividade da mão-de-obra e o bem-estar econômico do trabalhador e sua família”
(BANCO MUNDIAL, 1995, p. 42).
Dessa forma, essa ideologia faz impregnar no “senso comum” a importância da
educação para o aumento da produtividade individual. Nesse quesito, a educação é reduzida à
sua função útil de reprodução da força de trabalho. No entendimento dessa concepção, a
educação geral tem a função de dotar “[...] a criança de habilidades que podem ser mais tarde
transferidas de um trabalho para outro, e dos instrumentos intelectuais básicos, necessários
para a continuação do aprendizado.” A educação, vista assim, serve para aumentar a
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capacidade do indivíduo para desempenhar funções multitarefas, processar e utilizar
informações e se adaptar às novas tecnologias e práticas de produção (BANCO MUNDIAL,
1995, p. 42).
De acordo com esta perspectiva é inquestionável a relação entre a capacitação e o
aumento da produtividade. Quando as empresas investem em treinamento, ocorre um aumento
da produtividade individual, por trabalhador. Os maiores ganhos são verificados nas empresas
que investem de forma simultânea em treinamento e tecnologia. Salienta-se que em Taiwan,
verifica-se que “[...] como na revolução verde, o capital humano dá um rendimento
particularmente elevado quando existe a oportunidade para aproveitar novas idéias.” Nesse
sentido, reforça-se a posição segundo a qual é necessário melhorar a qualidade da educação
básica, para aumentar a probabilidade de o indivíduo receber capacitação após a conclusão da
educação formal (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 42).
O Banco Mundial contribui para disseminar a noção de que o indivíduo que recebe um
incremento de capital humano, por meio do treinamento, aumenta a sua capacidade de obter
renda. De acordo com essa concepção, as economias orientadas para o mercado desenvolvem
meios para recompensar o trabalhador que investe na sua capacitação, no desenvolvimento de
uma especialização, que o torna capaz de produzir mais e melhor. Ou seja, a ideologia do
capitalismo manipulatório faz crer que o capital, uma vez dotado de um novo humanismo,
recompensa os trabalhadores que valorizam a educação e investem no desenvolvimento de
suas próprias aptidões.
Essa ideologia é uma espécie de espiral, pois dissemina a ideia de que a solução para
todos os problemas está na educação – que é apresentada como treinamento, adestramento,
capacitação e instrução da força de trabalho. Destarte, quanto mais instrução tiver um
indivíduo, mais produtividade terá no desempenho de suas tarefas e maior será a sua renda.
Nessa perspectiva, o Banco Mundial procura demonstrar que, desde a década de 1960, vem
aumentando a preocupação das pessoas com a formação de seu capital humano. Nesse
sentido, afirma:
[...] não é de surpreender que, desde 1960, o índice global combinado de
matrículas em todos os níveis de educação tenha quintuplicado. Hoje, mais
de cinco de cada dez egressos da escola secundária vivem em países de
renda baixa e média; há 30 anos, a proporção era de apenas três de cada dez.
Em 1960, aproximadamente um terço da população adulta total dos países
em desenvolvimento era alfabetizada; em 1990, a proporção era superior à
metade. Essa tendência abrange todas as regiões, embora continue havendo
grande variação dos resultados. Em escala mundial, as mulheres estão
recebendo educação cada vez melhor, ainda que a distribuição da educação
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escolar entre os dois sexos continue altamente desigual na maioria das
regiões (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 43).

De acordo com a crença segundo a qual quanto mais qualificada a força de trabalho,
ou seja, quanto mais investimento em capital humano, mais produtivo o trabalhador e mais
competitivo o país, os altos investimentos em capital humano deveriam apresentar um
crescimento extraordinário. Entretanto, diante das mazelas do desemprego, da precarização do
trabalho, da falta de perspectivas para aqueles que estão inseridos no exército industrial de
reservas, do baixo crescimento econômico, o Banco Mundial trata de adiantar seus
argumentos para justificar o fiasco econômico de muitos países, apesar do aumento nos
índices educacionais e nos investimentos em capital humano. Nesse sentido, apresenta duas
razões para o baixo crescimento econômico. A primeira seria um uso inadequado e
insuficiente do capital humano produzidos, já que o “[...] aumento dos investimentos em
capital humano pode não compensar nem superar os efeitos de um ambiente pouco propício
ao crescimento econômico.” A segunda razão seria a incorreta e péssima qualidade dos
investimentos, pois “[...] muitas vezes, os gastos em recursos humanos não chegam a oferecer
a quantidade, a qualidade ou o tipo de capital humano que poderiam ter produzido se os
fundos tivessem sido melhor aplicados” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 43).
Ao apontar os obstáculos para o crescimento econômico, apesar do aumento
permanente em educação, o Banco mundial destaca a baixa qualidade dos suplementos
alimentares, que contribuem para uma péssima nutrição da população. Aponta ainda para a
ineficiência do sistema escolar que não melhora as notas e mantém provas padronizadas e a
incapacidade das instituições públicas de formação em contribuir para os egressos
encontrarem mercado, para desenvolverem suas novas aptidões. Por fim, salienta que “[...] a
subutilização da educação e das aptidões dos trabalhadores é um problema principalmente de
insuficiência da demanda de mão-de-obra, causada por estratégias de desenvolvimento
inadequadas” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 43).
Dessa forma, o Banco Mundial culpabiliza também as políticas públicas de formação
de recursos humanos pela ineficácia dos investimentos. Nesse sentido, concentra sua crítica
na educação e aponta os seguintes problemas: o “[...] excesso de despesas com burocracias
educacionais e em infra-estrutura escolar, mais do que com o pessoal docente e material de
ensino, deprime a quantidade e a qualidade da educação escolar.” O Banco Mundial manipula
a situação e transfere a responsabilidade pelo fato de os investimentos não resultarem em
crescimento para a preparação inadequada dos professores e ao baixo padrão de ensino
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estabelecido para os estudantes. Finalmente, salienta que “[...] o capital humano tende a ser
relativamente improdutivo quando as aptidões adquiridas na escola não se coadunam com as
oportunidades do mercado ou quando se promove a educação superior em detrimento do
ensino primário e secundário.” Nesse aspecto, o Banco mundial defende que para solucionar
esses problemas é necessário que os países desenvolvam políticas de melhoria no sistema
educacional “[...] para assegurar que as despesas com a educação resultem em investimentos
produtivos em capital humano” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 44).
O Banco Mundial orienta os países a transferir para as famílias e aos indivíduos a
responsabilidade pelo investimento em saúde e educação de seus membros. Nesse sentido,
contribui para a construção de um novo “senso comum”, segundo o qual o investimento
nessas áreas trazem vantagens às famílias, “[...] entre as quais os benefícios econômicos de
uma renda maior auferida durante a vida, geralmente excedem os custos por larga margem.”
Dessa forma, desresponsabiliza o Estado da obrigatoriedade dessas políticas sociais, uma vez
que foram transferidas para as famílias e aos indivíduos. Caberia aos governos desenvolver
políticas de investimentos nessas áreas, apenas para suprir as carências das famílias que não
investirem suficientemente, pois ocorre frequentemente que as famílias são mal informadas
sobre a importância de se investir em capital humano – educação, saúde e nutrição – para
melhorar o rendimento. Nesse caso, o apoio dos governos à educação, saúde e nutrição das
famílias deve servir como um instrumento e incentivo para que estas passem a fazer esses
investimentos que se reverterão em futuras rendas. Por outro lado, afirma-se que também deve
ocorrer a intervenção do Estado quando as famílias desejarem investir na formação de seus
recursos humanos e não conseguirem financiamentos para pagar com base em futuros
rendimentos41 (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 44).
Outrossim, de acordo com essa concepção a intervenção dos governos somados aos
investimentos familiares, pode gerar um excedente de capital humano para cada família. Isto
seria extremamente positivo, pois, quanto mais instruída uma sociedade, mais apta para adotar
novas tecnologias, além do que a partilha dos conhecimentos e “[...] das experiências de
escolarização contribui para o fortalecimento nacional.” O Banco Mundial realça a
importância dos governos desenvolverem instrumentos para captar os benefícios sociais dos
investimentos em capital humano. Assim, recomenda uma revisão dos incentivos oferecidos
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Como exemplo dessa intervenção estatal, poderíamos citar o chamado crédito educativo da Caixa Econômica
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e mensalidades.
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às famílias, privilegiando subsídios para os pobres, garantindo a estes, principalmente, o
acesso gratuito à educação primária (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 44).
Nessa perspectiva, o Banco Mundial afirma que:
Muitas vezes, há necessidade de esforços especiais para neutralizar a
tendência a uma oferta menor de educação para as meninas, em comparação
com os meninos. Além dos benefícios que oferece à mulher no mercado de
trabalho, existe um nexo entre a educação e a redução da fecundidade e entre
a mortalidade materna e a melhoria da saúde, da nutrição e da educação dos
filhos. Esses objetivos podem não ser atingidos sem uma decidida
intervenção pública. Portanto, as metas de combate à discriminação, redução
da pobreza e promoção da eqüidade justificam a ação governamental para
promover a acumulação de capital humano, especialmente entre os pobres
(BANCO MUNDIAL, 1995, p. 44).

O Banco Mundial tenta justificar a desigualdade de renda entre os trabalhadores a
partir do grau de educação e aptidões acumuladas pelos indivíduos. Assim, afirma-se que
“[...] o grau de educação é o mais importante fator de previsão da renda do trabalhador
individual.” De tal sorte, que as aptidões individuais uma vez combinadas e articuladas com
outras variáveis do capital humano – como a experiência e a ocupação –, resultam “[...] de um
terço à metade da variação dos rendimentos observada entre indivíduos dentro de um país”
(BANCO MUNDIAL, 1995, p. 49).
Sendo assim, o Banco Mundial ressalta a importância da elevação do nível da
escolaridade dos pobres, tomando o Brasil como exemplo negativo afirma que:
Não surpreende que as políticas que melhoram a educação dos pobres
possam exercer dramático impacto sobre a desigualdade salarial. A
desigualdade da educação no Brasil continua a exceder por grande margem a
da República da Coréia e explica mais de uma quarta parte da desigualdade
muito maior na renda brasileira (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 49)

De acordo com essa concepção, o meio mais fácil e simples para a redução da pobreza
é a melhoria na equidade das rendas. Para tanto, bastaria mudar a forma de distribuir o capital
humano. Nesse sentido, destaca que “[...] ao contrário do que acontece com capital físico ou a
terra, essa mudança pode ser feita mediante um acréscimo às reservas existentes, e não
mediante redistribuição.” Essa ideologia é um interessante mecanismo de defesa da
propriedade privada, pois manipula a questão da justiça social – distribuição de riquezas – por
meio do discurso, sem efetivamente mexer na propriedade, no lucro e na renda do capital.
Desse modo, exemplifica, afirmando que o “[...] investimento no capital humano dos pobres,
na forma de cuidados primários de saúde e educação, foi um elemento importante das bem-
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sucedidas estratégias de redução da pobreza na Indonésia e na Colômbia” (BANCO
MUNDIAL, 1995, p. 50).
Na linguagem do Banco Mundial, a reestruturação produtiva é representada pelo termo
ajuste, ou simplesmente reestruturação do emprego. Nesse sentido, salienta que o processo de
ajustamento penaliza o trabalhador não especializado e sem instrução porque esse “[...] é mais
vulnerável à mudança estrutural porque tem menos capacidade de se adaptar à mudança e
aproveitar novas oportunidades de trabalho” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 123).
Para essa ideologia, o estímulo ao crescimento econômico é a melhor forma para
reduzir a perda de bem-estar dos trabalhadores, principalmente porque são os trabalhadores
pobres os mais afetados com a estagnação. Entretanto, salienta que o estímulo ao crescimento
econômico impõe a realização de reformas que exigirão a dispensa de “[...] grande número de
trabalhadores ou a liberalização dos mercados complementares, especialmente o mercado de
habitação.” Dessa maneira, exige-se a efetivação das reformas que consolide a
desregulamentação da legislação trabalhista e a flexibilidade dos salários, rompendo os
vínculos entre os serviços sociais e os contratos de trabalho (BANCO MUNDIAL, 1995, p.
24).
De acordo com essas premissas, salienta-se que os trabalhadores devem ser preparados
para essas mudanças. Para os mercados de trabalho se tornarem mais eficientes e adaptáveis é
preciso remover as barreiras sistêmicas à mobilidade dos trabalhadores e garantir um rápido
ajustamento dos salários. Para tanto, é necessário “[...] que os trabalhadores estejam
preparados – com capacidade e hábitos de trabalho adequados – para aproveitar novas
oportunidades que surgem nos mercados de trabalho em rápida transformação” (BANCO
MUNDIAL, 1995, p. 126).
Destaca-se que diferentes empregos exigem capacidades diferentes para o exercício da
atividade. Muitas vezes, só quando perdem o emprego é que os trabalhadores se dão conta que
não possuem especialização adequada para exercer as novas oportunidades criadas pelo
mercado. Só assim descobrem que não possuem a educação básica exigida e necessária para
adquirir as novas habilidades. Dessa forma, o Banco Mundial salienta que “[...] os
trabalhadores cuja educação é deficiente muitas vezes ficam relegados ao desemprego ou têm
de competir por uma série minguante de empregos que requerem pouca especialização,
mesmo quando existem vagas em outros setores” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 126).
Segundo o Banco Mundial, as grandes transformações reforçam “[...] a tendência
secular da demanda de mão-de-obra em todo o mundo, de favorecer os trabalhadores que
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possuem qualificações mais gerais e mais alto grau de instrução.” De tal sorte, que as pessoas
que não possuem especialização têm mais dificuldades para livrar-se do desemprego. O
Banco Mundial usa exemplos do mundo do trabalho precarizado para justificar a ênfase na
oferta de uma educação simplesmente elementar. De tal maneira que “[...] para alguns – os
trabalhadores rurais mexicanos deslocados que se mudaram para a Cidade do México, por
exemplo –, a especialização necessária para encontrar um novo emprego consiste apenas em
rudimentos de leitura e aritmética.” A situação é tão periclitante, que os migrantes que não
possuem essas qualificações básicas dificilmente conseguem trabalhar fora do setor informal.
Salienta-se que “[...] esse padrão ocorre em quase toda a América Latina, onde o pessoal não
especializado representa a maioria dos desempregados” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 126).
O Banco Mundial possui uma visão, segundo a qual, a educação e a formação
profissional são serviços e não direitos sociais ou individuais. Daí a ênfase na
desresponsabilização do Estado e na transferência para as famílias e os indivíduos fazerem os
investimentos necessários para adquirirem esses serviços, supondo um bom retorno
econômico.

2.3 A CEPAL, a equidade e a transformação produtiva
A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL)42, apresenta no documento
Equidade y transformacion productiva: un enfoque integrado – CEPAL43 (1992) –, uma

42

CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) é definida por Sandroni (1999) como “órgão regional
das Nações Unidas, ligado ao Conselho Econômico e Social; foi criado em 1948 com o objetivo de elaborar dos
Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Holanda. Tem sede em Santiago do Chile e promove uma conferência a
cada dois anos para debater seus projetos e analisar a situação dos países-membros. Os primeiros estudos da
Cepal caracterizaram a América Latina como região fornecedora de produtos primários e consumidora de
produtos industrializados vindos do exterior. Buscando a superação desse quadro de subdesenvolvimento,
formou-se no organismo um quadro de especialistas renomados dos países da região (economistas,
administradores, sociólogos) que, trabalhando numa direção comum, tornaram-se conhecidos como integrantes
da Escola da Cepal. Esses técnicos (entre eles, Raul Prebisch – o grande inspirador da Comissão –, mas também
Celso Furtado, Felipe Herrera, Oswaldo Sunkel) defenderam a necessidade de promover a industrialização da
América Latina e a diversificação geral de sua estrutura produtiva. Nesse sentido, propuseram medidas para uma
melhor distribuição da renda, reorganização administrativa e fiscal, planejamento econômico, reforma agrária e
formas de colaboração entre os países para superar as deficiências concorrenciais no mercado internacional (o
que contribuiu para a criação da Alalc – a Associação Latino-Americana de Livre-comércio). Além disso, a
Cepal elaborou programas educacionais e de saúde pública, energia e transporte. Atualmente, ministra cursos de
formação nas diversas áreas do planejamento e presta assessoria técnica aos governos. As formulações que
celebrizaram a Escola da Cepal têm sido criticadas como incorretas por tentar repetir, num quadro histórico e
econômico bastante diverso, os caminhos percorridos pelas nações industrializadas no século XIX (SANDRONI,
1999, p. 93-94).
43
No endereço eletrônico da CEPAL, encontra-se uma descrição atualizada da missão dessa instituição
multilateral no contexto da mundialização do capital e da reestruturação produtiva. Explicita-se assim, que “[...]
a secretaria da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL): a) Presta serviços substantivos
de secretaria e documentação para a Comissão e seus organismos subsidiários; b) Realiza estudos, pesquisas e
outras atividades de apoio, de acordo com o mandato da Comissão; c) Promove o desenvolvimento econômico e
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proposta segundo a qual a transformação produtiva tem que se sustentar por meio de uma
incorporação deliberada e sistemática do progresso técnico, tendo em vista a necessidade de
elevar a competitividade internacional44.
Nesse documento, a CEPAL passa a ideia da existência de um capitalismo altruísta,
salientando que suas proposições tratam o tema do desenvolvimento por meio de uma
competitividade autêntica que traria melhoria do nível de vida para o conjunto da sociedade.
Desse modo, destaca que em sua proposta dá um tratamento integrado à questão da
competitividade e inserção internacional por meio do progresso técnico e da produtividade
com vistas à equidade.
De acordo com o entendimento da CEPAL (1992), um setor considerável da
população obtém a maior parte de seus rendimentos por meio do trabalho, sendo assim,
salienta que qualquer estratégia que vise alcançar uma maior equidade deve ter como primeiro
pressuposto aumentar o emprego, as remunerações e a renda por meio do crescimento
econômico. Nesse sentido, parte da premissa que para garantir esse crescimento torna-se
indispensável o desenvolvimento de políticas voltadas para a elevação da produtividade e da
competitividade. De tal maneira que, se ocorrer um aumento nos rendimentos do trabalho,
acompanhado de um aumento na produtividade, será possível a conciliação entre equidade,
competitividade e estabilidade econômica, já que eventuais aumentos nos salários não
alcançarão o patamar dos custos unitários de produção. Assim, a CEPAL ressalta a
importância dos investimentos em programas que visam o desenvolvimento do potencial
latente da mão-de-obra por meio da capacitação e treinamento, como um dos caminhos mais
importantes para elevar a produtividade do trabalho (CEPAL, 1992, p. 141, tradução nossa).
Na concepção da CEPAL (1992), a capacitação da força de trabalho constitui-se num
dos meios clássicos para aumentar a produtividade do trabalho45. Assim, acredita-se também

social mediante a cooperação e a integração de caráter regional e sub-regional; d) Recolhe, organiza, interpreta e
difunde informação e dados relativos ao desenvolvimento econômico e social da região; e) Presta serviços de
assessoria aos governos a pedido deles e planeja, organiza e executa programas de cooperação técnica; f) Planeja
e promove atividades e projetos de cooperação técnica de alcance regional e sub-regional, tendo em conta as
necessidades e prioridades da região e cumpre a função de organismo de execução desses projetos; g) Organiza
conferências e reuniões de grupos intergovernamentais e de expertos e patrocina cursos de capacitação,
simpósios e seminários; h) Contribui para que se tome em consideração a perspectiva regional com respeito aos
problemas mundiais nos foros internacionais e delineia nos planos regional e sub-regional questões de interesse
mundial; i) Coordena as atividades da CEPAL com as dos principais departamentos e escritórios da sede das
Nações Unidas, dos organismos especializados e das organizações intergovernamentais para evitar a duplicação
e obter a complementaridade no intercâmbio de informação.”
44
A CEPAL das últimas décadas abandonou a ideologia do desenvolvimentismo, legado de seus fundadores –
Raul Prebisch, Celso Furtado Felipe Herrera e Oswaldo Sunkel –. No contexto da mundialização do capital a
CEPAL tornou-se uma instituição a serviço dos pressupostos neoliberais ditados pelo Consenso de Washington.
A CEPAL reproduz quase que na íntegra a ideologia do Banco Mundial.
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que a capacitação e o treinamento são mecanismos que além de favorecer o crescimento
econômico, contribui para a melhoria da equidade, pois estimula os aumentos na remuneração
do trabalhador. Nesse sentido, ressalta-se que a capacitação adquire maior relevância no
contexto das transformações recentes – reestruturação produtiva – pois é um meio
fundamental para melhorar a qualidade e a competitividade. O documento da CEPAL (1992)
salienta também que o processo de modernização da produção não é homogêneo, pelo
contrário, é um caminho marcado por tensões e desequilíbrios, e que existe o risco dos
recursos humanos ficarem atrasados em relação ao desenvolvimento das novas tecnologias.
Por isso, é importante que a política de capacitação leve em conta as novas exigências em
matéria de conhecimentos técnicos e da capacidade dos recursos humanos “[...] adaptarem-se
a um ambiente produtivo caracterizado por mudanças mais frequentes e de maior
envergadura.” Defende-se, então, a ideia de que a diminuição no desnível entre o
conhecimento existente e as novas exigências colocadas pelas novas tecnologias “[...]
requerem a formulação de programas de capacitação da força de trabalho – não em uma única
vez, mas no transcurso de toda a vida laboral – assim como de uma educação formal de
melhor qualidade e orientada para o trabalho” (CEPAL, 1992, p. 141-142, tradução nossa).
De acordo com a concepção da CEPAL, o investimento em programas de capacitação
é um imperativo decorrente das deficiências e debilidades do atual sistema educativo,
principalmente da educação básica que não atende as necessidades de desenvolvimento das
habilidades básicas. Nesse sentido, a CEPAL (1992, p. 142, tradução nossa) afirma que:
Os analfabetos totais ou funcionais requerem cursos básicos de reforço antes
de poder beneficiar-se de programas tradicionais de capacitação, enquanto
que os trabalhadores que terminaram o ensino primário (algo mais da metade
da força de trabalho) já estão a princípio em condições de aproveitá-los. Em
vista de que a educação e a capacitação se fortalecem mutuamente, têm de
ampliar-se e melhorar de forma simultânea. Entretanto, a capacitação merece
um particular esforço, por quanto se dirige ao grosso da força de trabalho
atual, e constitui um investimento com um período de gestação incomumente
curto, pois começa a dar frutos quase de imediato.

Para a CEPAL, os recursos naturais trazem inegavelmente muitos benefícios para o
progresso das sociedades. Entretanto, ressalta que é a capacidade das sociedades mobilizarem
e articularem os seus recursos humanos que determina o verdadeiro progresso. Nesse sentido,

45

De acordo com a versão Cepalina, os outros dois meios principais para a elevação da produtividade do
trabalho seriam o “[...] aumento da renda familiar no produto nacional, pela via do aumento da participação e da
incorporação à economia formal da força de trabalho secundária, em particular a feminina” e, a modernização
das “[...] relações de trabalho, o qual inclui a possibilidade de introduzir sistemas de salários participativos, como
já se tem feito com êxito em vários países da região” (CEPAL, 1992, p. 141).
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destaca a relevância dos investimentos em recursos humanos, pois favorecem o
desenvolvimento e a equidade ao criarem as condições favoráveis ao aumento do potencial de
capital humano, fortalecendo a coesão do corpo social. Dessa forma, melhora também a
capacidade das sociedades articularem os esforços individuais.
Na perspectiva da CEPAL, para alcançar êxito nos objetivos do enfoque integrado da
equidade e transformação produtiva, é necessário que os países concentrem o investimento na
política de recursos humanos. Investir no fortalecimento da formação de recursos humanos é
um meio fundamental para combater as três causas de reprodução da marginalização
econômica e da consequente exclusão social, quais sejam: “[...] uma fecundidade superior à
desejada; a inadequada atenção médica e alimentícia pré-natal e pós-natal; e o acesso
inadequado à educação” [grifo nosso]. Assim, de acordo com o entendimento da CEPAL,
muitas mulheres têm uma fecundidade maior à que desejam e um número de filhos maior do
que estão em condições de atender com um sustento econômico e afetivo suficiente. Destacase também o fato de muitas dessas mulheres não receberem atendimento médico e, quando
recebem, é precário. O resultado disso tudo é o aumento da desnutrição e da mortalidade
infantil e também materna. Como se isso não bastasse, as crianças que sobrevivem recebem
uma educação de baixa qualidade, ainda assim, seus aproveitamentos escolares são fracos
devido aos problemas nutricionais e também aos ambientes culturais. A consequência disso –
ressalta a CEPAL – é que estas crianças crescem e, quando jovens, aqueles que conseguem
ingressar no mercado de trabalho, frequentemente, só conseguem se empregar “[...] em
trabalhos pouco estáveis e de escassa produtividade, com o que se reinicia o círculo vicioso
que alimenta a desigualdade, consolidando a integração de uns e a exclusão de outros”
(CEPAL, 1992, p. 187, tradução nossa).
A CEPAL destaca a necessidade de considerar os três pontos críticos que devem ser
atacados na política de recursos humanos, ou seja, o problema da fecundidade, quer dizer, da
alta taxa de fertilidade; a falta de assistência médica adequada, a alta taxa de mortalidade
infantil e materna; a educação de baixa qualidade, o baixo aproveitamento escolar, pois
considera que esses pontos críticos “[...] se potenciam entre si, [por isso] requerem uma ação
imediata e simultânea.” Assim, considera-se que a atuação num único plano conduz
inevitavelmente ao fracasso e ao desperdício da possibilidade de êxito. De tal maneira, que
para se obter uma maior rentabilidade dos investimentos é necessário não retardar a ação, pois
do contrário, além da baixa rentabilidade aumenta-se também o custo e reduz o benefício.
Dessa forma, afirma-se que uma criança que sobrevive à subnutrição requer um gasto com
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educação muitíssimo maior para conseguir recuperar os males e prejuízos causados pela
nutrição inadequada. De tal maneira que os investimentos nestes pontos críticos implicam em
custos financeiros para produzir benefícios a longo prazo (CEPAL, 1992, p. 187, tradução
nossa).
Não obstante a relevância das três causas – pontos críticos – que impactam sobre a
força de trabalho – recursos humanos ou capital humano na versão cepalina –, não vamos
aprofundar a análise das duas primeiras, pois, para efeito deste trabalho, interessa-nos apenas
a abordagem da CEPAL sobre a educação profissional que em tal perspectiva reduz-se à
formação dos recursos humanos, explicitados pelos conceitos utilitários de capacitação,
treinamento e adestramento, decorrentes da concepção de trabalho.
Desse modo, na perspectiva da CEPAL, as mudanças educacionais demandam
reformas que constituem um eixo fundamental do conjunto de transformações que ao
expandir, viabiliza oportunidades de bem estar aos indivíduos. Para a CEPAL, o investimento
em educação gera efeitos positivos “[...] na produtividade dos recursos humanos, na
formulação da cidadania moderna, nas capacidades da população para articular e processar
demandas e nos comportamentos demográficos.” Por essa razão, a CEPAL salienta que se
torna necessário refletir sobre “[...] os objetivos que deveria cumprir o conjunto de políticas
educacionais e a eficácia e eficiência relativas das distintas estratégias para o êxito de tais
objetivos” (CEPAL, 1992, p. 198, tradução nossa).
De acordo com a visão da CEPAL, é necessário desenvolver uma estratégia para a
reforma da educação, com vistas à transformação produtiva com equidade e democracia. A
reforma da educação deve responder aos critérios de equidade e de desempenho. Sendo que o
critério de equidade deve considerar “[...] a igualdade de oportunidades, a compensação das
diferenças, o desenvolvimento equilibrado e a coesão do corpo social em seu conjunto.” Por
outro lado, o critério de desempenho deve considerar “[...] a eficácia (metas) e a eficiência
(meios) valorizando os rendimentos e incentivando a inovação.” Assim, para obter tais
objetivos, a CEPAL propõe aos países da América Latina e do Caribe um conjunto de
orientações voltado para o fortalecimento da capacidade institucional, visando “[...] garantir a
qualidade da educação, a igualdade de oportunidades e a integração de todos os cidadãos a
códigos, valores e capacidades comuns” (CEPAL, 1992, p. 203, tradução nossa).
Nesse sentido, a CEPAL segue as trilhas recomendadas pelo Banco Mundial e propõe
prioridade nos investimentos na educação básica de qualidade, com o argumento de que esta é
uma formação terminal para muitos jovens. Enfatiza-se o crescimento da importância da
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informação na atualidade46, o que provoca mudança na natureza do conhecimento, requerendo
“[...] que todos os indivíduos sejam capacitados para aprender os múltiplos canais de
comunicação, e, portanto, de ensinos existentes na sociedade.” Dessa forma, é importante
assegurar uma educação básica de qualidade para possibilitar as aprendizagens futuras a todos
os indivíduos. Assim, é preciso universalizar a cobertura da educação básica, reduzir
drasticamente a evasão, a repetência e outros fenômenos que impedem o acesso efetivo de
todas as crianças matriculadas na escola primária às destrezas e aptidões fundamentais para o
desenvolvimento em sociedade (CEPAL, 1992, p. 205, tradução nossa).
A CEPAL alerta para a insuficiência dos investimentos em educação – principalmente
nas zonas rurais isoladas e pobres – por parte de muitos países. Isso cria a necessidade de
investimentos imediatos em infra-estrutura e na contratação de professores, uma prioridade
inevitável diante de tal calamidade. Assim, esses países devem investir também no
desenvolvimento de competências básicas e científicas, sendo “[...] necessário fortalecer os
métodos pedagógicos, os planos e programas de estudo e os materiais anexos ao processo de
ensino, e fiscalizar sua adequada aplicação” (CEPAL, 1992, p. 205, tradução nossa).
Diante dessa situação, a CEPAL (1992, p. 205, tradução nossa) afirma que:
Existe um reconhecimento generalizado da necessidade de uma revisão
radical dos métodos pedagógicos tradicionais e de sua ênfase em uma
educação passiva e repetitiva caracterizada por seu alto grau de fracasso. É
necessário prestar especial atenção às metodologias de ensino de leitura, de
escrita e de cálculo, nas escolas que assistem crianças com um capital
cultural diferente ao exigido pela escola.

A CEPAL propõe a reorganização dos currículos, de acordo com planos de estudos e
em função de ciclos de aprendizagens que se afaste da prática anual de sequencialização dos
estudos. Recomenda a introdução de currículos modulares progressivos, deixando que o
professor e equipes de professores tenham uma “[...] margem de adaptação segundo o ritmo
de aprendizagem de cada criança” (CEPAL, 1992, p. 205, tradução nossa).
Coerente com a sua preocupação com a formação dos “recursos humanos” desde a
infância, ou seja, com os futuros trabalhadores – daí a ênfase nas metodologias de ensino de
leitura, de escrita e de cálculo – a CEPAL apresenta uma série de recomendações para a
organização da vida escolar das crianças e adolescentes, visando superar o baixo rendimento
alcançado pela educação atual. Assim, sugere as seguintes adoções: i) calendário escolar de
880 horas anuais; ii) estabelecimento de incentivos diretos à assistência, mediante o

46

Dessa forma, a CEPAL adere à ideologia da “sociedade do conhecimento” ou de seu sinônimo “sociedade da
informação”, daí decorre todo o encantamento e apologia que esta instituição faz às novas tecnologias.
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funcionamento de alimentação escolar e atendimento à saúde nas áreas de ensino de baixa
renda; iii) a vinculação, sob determinadas condições, do financiamento público das escolas,
levando em conta o nível cultural dos alunos no início do processo educacional para aplicação
de uma avaliação nacional; iv) realizar campanhas de sensibilização a respeito dos benefícios
da educação (CEPAL, 1992, p. 207, tradução nossa).
Outra recomendação importante da CEPAL é quanto à necessidade de reforçar as
competências dos adultos em programas de base. Nesse sentido, salienta que em vários países
da América Latina e do Caribe existe “[...] um amplo segmento da população [que] é
analfabeta absoluta ou funcional e, portanto, é total ou parcialmente excluída dos processos de
integração social e modernização da economia.” De tal forma que os Estados devem organizar
programas de alfabetização e reforço da educação básica para adultos, relacionando as
atividades de formação com o ambiente social e econômico. Ou seja, “[...] os horários dos
programas, tanto de alfabetização [...] como de reforço, devem ajustar-se também às
necessidades de trabalho do adulto, isto é, devem ser ofertados normalmente em horários
noturnos.” Essa forma de organização dos programas – recomendados pela CEPAL – tem o
objetivo não só de facilitar a participação das pessoas que trabalham, mas também de garantir
que estas pessoas tenham melhores condições para financiar seus estudos, já que poderão
estudar paralelamente à jornada de trabalho. Além do que, visa-se atingir um melhor
aproveitamento do espaço físico das escolas (CEPAL, 1992, p. 209, tradução nossa).
A CEPAL destaca a importância da profissionalização e protagonismo dos
educadores. Nesse sentido, enfatiza que há duas exigências principais para a concretização de
um sistema eficiente de formação de recursos humanos no que diz respeito aos educadores, ou
seja, “[...] o compromisso com uma educação de qualidade e a capacidade de levar em frente
uma gestão autônoma e responsável dos estabelecimentos e recursos sob suas
responsabilidades”, o que com certeza, nesta perspectiva, “[...] ilustram a urgência da
profissionalização dos docentes.” Ressalta, no entanto, a necessidade de evitar a rigidez da
carreira docente, para o que contribui a autonomia e descentralização das escolas, inserindo-as
no ambiente comunitário, o que requer que os educadores “[...] sejam receptivos às
mensagens e demandas externas e permaneçam dispostos a trabalhar de forma conjunta com
as pessoas de outras áreas profissionais” (CEPAL, 1992, p. 212, tradução nossa).
Dessa forma, explicita-se a necessidade de melhorar as competências profissionais dos
professores que atuam na educação básica por meio de programas especiais de capacitação,
facilitando-lhes o acesso a um sistema de incentivos. Para a consecução de tal intento, visando
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à certificação profissional de professores, recomenda-se a educação a distância e serviços de
assessoria profissional, salientando que “[...] os melhores processos de formação docente
incluem formação pedagógica combinada com períodos de práticas diretas e com instâncias
flexíveis mas estimuladoras de aperfeiçoamento contínuo.” Enfatiza-se a necessidade dos
cursos de atualização se constituírem numa norma para os professores do ensino secundário,
pois as disciplinas se renovam e mudam com rapidez (CEPAL, 1992, p. 213, tradução nossa).
Com relação à educação profissionalizante – nível secundário e superior –, a CEPAL
defende a completa liberdade para as instituições contratarem e demitirem professores, com a
justificativa que é importante que as funções docentes sejam ocupadas por experientes
profissionais provenientes do setor produtivo, conforme as necessidades. Assim, “[...] Os
mecanismos de crédito e certificação deveriam assegurar a qualidade do ensino transmitido
por esses profissionais” (CEPAL, 1992, p. 213, tradução nossa).
Esse tipo de proposição agrada e atende aos interesses dos empresários, pois reduz a
educação a uma perspectiva utilitarista de treinamento de recursos humanos. Porém, interfere
na autonomia do Estado e cria uma falsa autonomia para a escola contratar. Além do que gera
a interferência de interesses de empresários – individuais ou por áreas de atividades – no
sentido de transformar a escola pública em comitês corporativos.

2.4 A educação e o conhecimento na perspectiva da CEPAL e da UNESCO

Em Educação e conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade,
publicado pela CEPAL conjuntamente com a UNESCO (1996), são retomadas e aprofundadas
as proposições contidas no documento Equidade y transformacion productiva: um enfoque
integrado da CEPAL. De tal forma, que se faz necessário analisarmos alguns capítulos desse
documento de 1995, fundamentalmente no que diz respeito à educação e formação de
recursos humanos.
Nesse documento, a CEPAL e a UNESCO tratam a formação profissional como
formação de recursos humanos, porque entendem ser esse “[...] o tema no qual se centralizam
os debates sobre a reorganização industrial e a competitividade nos países industrializados” e,
que naqueles países a formação profissional e a capacitação dos jovens se organizam “[...] em
torno de ampla gama de modalidades.” Destacam que em alguns países desenvolvidos “[...] a
maior parte da faixa etária correspondente é atendida por uma única estrutura, como ocorre
nos Estados Unidos, Japão e Suécia.” Por outro lado, na Alemanha, Áustria e Suíça, adota-se
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o esquema de formação de aprendizes, num processo que combina “[...] educação de tempo
parcial com treinamento em empresas.” Enquanto que num terceiro grupo de países
desenvolvidos, como é o caso da França, Reino Unido, Itália e Países Baixos “[...] a formação
e capacitação está a cargo das escolas – colleges –, de sistemas de treinamento de aprendizes e
vários outros programas de capacitação, alguns dirigidos especialmente para ‘populações de
risco’ (por exemplo, jovens desempregados)” (CEPAL; UNESCO, 1995, p. 119).
Nesse documento, a CEPAL e a UNESCO revelam a existência de uma diversidade de
“modelos” nos sistemas formais de ensino nos países da OCDE, de tal forma que não há
consenso sobre a organização e distinção da educação formal obrigatória e sobre a instrução,
treinamento e capacitação posteriores ao ensino obrigatório. Assim, os países pertencentes à
OCDE não se entendem em relação aos procedimentos, se devem ou não separar nitidamente
o processo educacional em primeiro e segundo ciclo de educação secundária “[...] atribuindose ao inicial a formação geral dos jovens e ao segundo uma ou mais funções
profissionalizantes.” Os “modelos” desenvolvidos naqueles países diferenciam-se também na
questão da articulação entre educação secundária e educação de nível superior (CEPAL;
UNESCO, 1995, p. 120).
A CEPAL e a UNESCO enfatizam o fato de nos países da OCDE a educação
profissionalizante ocorrer fora do sistema formal de educação e não estar reduzido à
preparação para o emprego. Salientam que no âmbito da OCDE existem programas
permanentes para a educação e o treinamento dos trabalhadores. Nesse sentido, revelam que,
no conjunto dos países membros da OCDE, desenvolvem-se “[...] uma variada gama de
ofertas de capacitação que visam aperfeiçoar as habilidades [...] facilitar a adaptação dos
trabalhadores às novas tecnologias ou novos problemas surgidos na profissão e requalificar
aqueles cujas habilidades tornaram-se obsoletas.” Entretanto, a capacitação para o trabalho,
por meio do treinamento, geralmente é realizada pelas empresas, que priorizam os
investimentos na capacitação dos quadros de direção e dos trabalhadores mais qualificados.
Além da formação propiciada pelas empresas, coexistem “[...] esquemas tradicionais de
educação de adultos, dos quais participam escolas, universidades, organizações nãogovernamentais, instituições religiosas etc” (CEPAL; UNESCO, 1995, p. 120).
Destaca-se a existência de estudos – no âmbito da OCDE – que fizeram análises
comparativas sobre o impacto dos sistemas da formação de recursos humanos no crescimento
da produtividade industrial dos países. As análises comparativas revelaram que os níveis
educacionais e os sistemas de aprendizagens influenciam direta e decisivamente sobre os


*.(


diferentes níveis observados entre os países, podendo “[...] originar significativas variações na
organização do trabalho dentro das empresas.” Isso foi demonstrado, por exemplo, no tocante
à produtividade dos trabalhadores alemães e britânicos. Nesse sentido, salienta-se que o maior
nível de “[...] capacitação aumenta a flexibilidade no trabalho, a satisfação e o grau de
dedicação dos trabalhadores, diminui os problemas de coordenação e eleva, por conseguinte a
produtividade” (CEPAL; UNESCO, 1995, p. 121).
A CEPAL e a UNESCO destacam também um relatório da OCDE que concluiu pela
impossibilidade de se “[...] aproveitar plenamente o potencial técnico ou econômico das novas
tecnologias sem introduzir, ao mesmo tempo ou em momento anterior, as mudanças
necessárias no âmbito institucional e social.” No que inclui, particularmente, a necessidade de
se desenvolver uma nova institucionalidade para o sistema de educação e capacitação
profissional, adaptando-o aos novos tempos. Esta perspectiva, na visão da CEPAL e da
UNESCO, é reforçada pelas pesquisas comparadas “[...] efetuadas entre Estados Unidos e
Japão e Alemanha e França [que] chegaram a resultados similares, quais sejam, em síntese,
que a melhoria da formação conduz ao uso ótimo das novas tecnologias.” Salienta-se assim
que, ao examinar o problema da capacitação a partir da demanda por recursos humanos,
muitas pesquisas sobre as transformações tecnológicas e os requisitos educacionais e de
formação em geral daí derivados, revelaram “[...] a coexistência de duas tendências opostas
em matéria de organização do trabalho.” Por um lado, ocorria a tendência de reforçar a “[...]
tradição da produção em série, em grande escala, com tarefas fragmentadas e limitadas num
contexto de maior automatização”; por outro lado, a outra tendência privilegiava “[...] a
descentralização, a delegação de responsabilidade, o trabalho em equipe e o investimento em
capital humano” (CEPAL; UNESCO, 1995, p. 122).
Entretanto, embora predominasse – em alguns setores e países da OCDE – a
organização da produção em série, tipicamente fordista, a segunda tendência, de caráter
flexível, vinculada à reestruturação produtiva, estava em plena expansão e recebia a “[...]
adesão crescente entre os empresários, em função da maior possibilidade de adaptação às
novas tecnologias e circunstâncias da economia mundial, além dos melhores resultados
obtidos pelas empresas que a adotaram.” Ou seja, o complexo de reestruturação produtiva –
um dos componentes da ofensiva do capital – estava em pleno desenvolvimento, pois a
rapidez do processo de transformação produtiva com as inovações tecnológicas e o
desenvolvimento de novos dispositivos organizacionais nos setores de “[...] bens e serviços,
as exigências de melhor qualidade e a menor durabilidade dos produtos induzem a maior
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flexibilidade na organização do trabalho, com funções polivalentes e ênfase na capacidade de
comunicação e solução de problemas” (CEPAL; UNESCO, 1995, p. 122).
Na década de 1980, detectava-se no âmbito da OCDE, segundo a CEPAL e a
UNESCO, que os empregadores estavam exigindo novos requisitos de saberes e habilidades
gerais, de amplo espectro dos trabalhadores – ver quadro 2 –. Os empregadores também
desejavam que os trabalhadores se mantivessem permanentemente em formação profissional.
Ou seja, já estava em vigor a nova ideologia da educação profissional, a lógica das
competências e a pedagogia da “aprendizagem ao longo da vida” fundada no ideário do
“aprender a aprender”, segundo a qual, os trabalhadores deveriam continuar a aprender e
reagir sempre positivamente às mudanças, adaptando-se à nova realidade.
QUADRO 2
As Novas Exigências Educacionais das Empresas
Os estudos sobre os atuais modos de organização do trabalho nas empresas manufatureiras revelam
que novos requisitos educacionais foram agregados e que eles, por sua vez, definem um perfil
correspondentemente novo do operário.
Em primeiro lugar, requer capacidade de cumprir simultaneamente as exigências de qualidade do
produto e prazo de produção (data de entrega).
Outra exigência é a aptidão para integrar-se numa equipe e participar da organização dos fluxos de
produção, tanto em função da demanda como da necessidade de otimizar o uso dos recursos
humanos e instalações físicas de que se dispõe a empresa num dado momento; nesse contexto, os
operários passam a assumir boa parte das funções que antes eram desempenhadas pelos
supervisores.
Praticamente todos os operários são instados realizar atividades conceituais, pois devem contribuir
ativamente para a aplicação e aperfeiçoamento de processos de produção em constante mudança.
O novo perfil não elimina os requisitos anteriores de formação técnica prática, mas agrega a
exigência de maiores capacidades de avaliação analítica e manejo conceitual, bem como aptidões
para verbalizar e transmitir informações que excedem o conhecimento intuitivo anteriormente
considerado crucial na formação dos operários.
Finalmente, são condições necessárias para um bom desempenho a flexibilidade e a capacidade de
assimilar novas normas e situações. Mudanças de certo modo paralelas foram observadas nos
processos de contratação e capacitação de bancários.
Em vários países da OCDE as instituições financeiras contratam jovens com nível educacional
marcadamente superior ao requerido anteriormente, exigindo muitas vezes vários anos de estudos
pós-secundários para cargos que costumavam ser ocupados por aprendizes com educação
secundária incompleta.
As empresas encarregam-se de fornecer treinamento, basicamente centrado em três elementos.
O primeiro refere-se à introdução de novos comportamentos, enfatizando as técnicas de
comunicação com clientes e com outros empregados, de solução de conflitos e de internalização dos
objetivos estratégicos da empresa.
O segundo diz respeito ao conhecimento total dos produtos e mercados específicos da empresa.
O terceiro relaciona-se com o fomento de um enfoque semi-empresarial nos recursos humanos,
desde os níveis mais baixos, como fundamento da maior autonomia que se espera dos empregados.
Por outro lado, as instituições financeiras recorrem em maior proporção ao emprego de tempo
parcial e à terceirização, como forma de aumentar a flexibilidade da mão-de-obra em tarefas de alta
ou baixa qualificação que não sejam de domínio específico da empresa.
Fonte: CEPAL; UNESCO, 1995, p. 123-124.
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Salienta-se assim que as mudanças que ocorriam na estrutura ocupacional, decorrentes
das novas tecnologias, concentravam-se nas ocupações que podiam ser facilmente
automatizadas, pois eram rotineiras e menos complexas, fator que reduzia “[...] a oferta de
empregos menos qualificados, especialmente no setor de serviços e nos departamentos
administrativos das empresas.” Dessa maneira, vislumbravam-se alterações na estrutura das
empresas, com tendência a tornarem-se menos hierárquicas e mais participativas, fator que
afetaria o emprego, sobretudo, para os trabalhadores menos qualificados ou semi-qualificados,
de forma que as características dos mercados, naquele contexto, eram “[...] tornar os recursos
humanos, em quase todos os cenários empresariais, uma nova e especial variável da
competitividade” (CEPAL; UNESCO, 1996, p. 123).
Dessa forma, a CEPAL e a UNESCO explicitam a tendência das empresas em elaborar
novas estratégias para coordenar os investimentos tangíveis e intangíveis, visando à
integração das novas tecnologias, da organização do trabalho e da formação de recursos
humanos. Destacam que as empresas tendem também a concentrar esforços para realizar a
capacitação e treinamento no próprio local de trabalho. Isso porque é nesse local que o rápido
processo de mudanças é perceptível. A CEPAL e a UNESCO salientam que o sistema
educacional passou a receber uma crescente pressão para formar recursos humanos
compatíveis com a nova realidade, transmitindo “[...] conhecimentos básicos amplos e sólidos
a toda a população.” Nesse sentido, afirmam que “[...] é de esperar-se, então, que a reforma
educacional ocupe um lugar preponderante na agenda política das nações” (CEPAL;
UNESCO, 1996, p. 125).
Desse ponto de vista, enfatizam que apesar das diferenças dos sistemas educacionais
entre os países, decorrentes da organização política, econômica e social, podem ser detectados
alguns aspectos comuns no campo educacional “[...] que contribuem para que alguns temas
também comuns estejam presentes no debate contemporâneo sobre a formação de recursos
humanos.” Assim, por exemplo, é comum a demanda social crescente para aumentar a tempo
de duração da escolarização, com vistas a manter os jovens mais tempo na escola.
A CEPAL e a UNESCO (1996, p. 128) apontam para uma tensão na relação entre
educação e economia quando se trata da definição sobre a profissionalização ou extensão da
educação secundária. Entendem que a educação, nas sociedades ocidentais, teve até hoje a
função tradicional “[...] de preparar os cidadãos de forma a gerar uma cultura comum,
considerada necessária para o bom funcionamento das democracias.” De tal forma que o
papel econômico atribuído à educação sempre foi considerado subordinado a tal função.
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Entretanto, o processo de globalização fez advir novas condições na competitividade
internacional, que “[...] reforçaram a preocupação com a função econômica da educação, ao
atribuir à disponibilidade de recursos humanos e aos mecanismos de formação papel
destacado entre os fatores da competitividade” (CEPAL; UNESCO, 1996, p. 128).
Dessa forma, a CEPAL e a UNESCO justificam a atual ênfase na função econômica
da educação, ao mesmo tempo, em que preconizam a necessidade de não abandonar a função
sociopolítica da mesma, sobretudo em razão da “[...] aceleração das migrações internacionais
[que] torna cada vez mais importante a função integradora dos sistemas educacionais dos
países desenvolvidos.”47 Portanto, a CEPAL e a UNESCO recorrem com fins ideológicos à
função sociopolítica da educação – principalmente a de integrar e moldar o indivíduo por
meio do mercado de trabalho – apelando para o novo humanismo de caráter neoliberal.
Afinal, estamos diante de um “[...] momento em que as mudanças nas estruturas produtivas e
de emprego geram fortes tensões sociais, para as quais se buscam soluções sob a ótica da
equidade.” Assim, o complexo social educação é colocado diante de profunda turbulência,
pois “[...] a consecução de cada um [de seus objetivos] – o político, o social e o econômico –
significa a preservação de precário equilíbrio entre amplitude e especialização da formação
oferecida.” Não obstante, os países para serem competitivos dependam de uma “[...] ampla
formação geral e sólidas habilidades específicas” de seus recursos humanos. Obviamente, que
a questão da formação geral de um lado e a formação profissionalizante voltada para as
habilidades específicas de outro, repercutem no mercado de trabalho, pois “[...] as empresas
buscam recrutar pessoas que combinem um patamar mínimo, porém cada vez mais elevado,
de escolarização regular com a formação no mercado de trabalho” (CEPAL; UNESCO, 1996,
p. 128-129).
No que diz respeito à educação voltada para a cidadania, apregoa-se que o exercício
desta depende “[...] tanto do acesso à cultura participativa comum quanto da autonomia, do
acesso à informação e da capacidade de sobre ele exercitar juízos críticos”, ou seja, aqui o
discurso segue a cartilha do neoliberalismo, numa perspectiva de afirmação do indivíduo
possessivo48 (CEPAL; UNESCO, 1996, p. 129).

47

Segundo Ricardo Antunes, em Conferência ao VII Seminário do Trabalho, realizado na UNESP-Marília em
maio de 2010, na Itália o governo Berlusconi estaria propondo escolas específicas para filhos de migrantes
albaneses, o que contraria e afronta esta afirmação da CEPAL e da UNESCO.
48
Indivíduo possessivo é o termo que Popkewitz cunhou – ao criticar a ideologia da reforma da educação – para
designar o sujeito que deve possuir todos os elementos de uma educação básica de qualidade: saber aprender,
saber fazer, saber ser etc. Nesse sentido afirma que: “[...] o individualismo possessivo [...] considera as relações
pessoais e a subjetividade como fins em si; o consumo é um objetivo em si mesmo. O entendimento pelos
indivíduos do seu próprio papel em um sistema de produtividade e cultura é minado e eles são deixados com um
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Portanto, a educação é a panaceia que tudo resolve. A educação, sobretudo a escolar e
também a profissional, na versão de treinamento, capacitação e preparação de recursos
humanos – como sinônimo de capital humano – é a grande responsável pela elevação da
produtividade e competitividade dos países em desenvolvimento. Essa ideologia constitui-se
num dos componentes que alicerçou a estrutura das reformas da educação, principalmente, a
profissionalizante no Brasil.
As concepções das instituições multilaterais não ficam apenas no campo das ideias,
transformam-se em prática e intervenções destas e de outras organizações públicas e privadas.
A rapidez com que se transformam essas ideias, capazes de constituírem-se um novo senso
comum, ao mesmo tempo, em que os intelectuais orgânicos, verdadeiros arautos do
neoliberalismo e do Consenso de Washington revelam-se quase capazes de criar ideologias49.
Segundo a perspectiva50 adotada pela CEPAL e a UNESCO, do ponto de vista da
sociedade, a taxa de crescimento fica abaixo do nível ótimo, pois “[...] os agentes privados
não podem internalizar todas as vantagens associadas ao investimento em capital físico ou
humano.” Portanto, estando abaixo do assim chamado nível ótimo, os investimentos em
capital físico e humano constituem-se em obstáculos ao crescimento. Destaca-se que nos
países com nível mais elevado de investimentos em capital físico e humano, os salários são
mais altos, o que “[...] explica os movimentos migratórios de mão-de-obra dos países pobres
para os ricos [...]. Nos países desenvolvidos, a mão-de-obra de qualquer nível de qualificação
percebe salários maiores que nos países subdesenvolvidos.” Dessa forma, salienta-se que o
investimento em capital humano, entendido “[...] a partir do conceito de força de trabalho
efetiva (quer dizer, medida em unidades de eficiência), que é definido como o produto do
acervo médio de capital humano e a ocupação.” Esse investimento permite caracterizar e
demonstrar o processo de crescimento da economia, pois “[...] a função de produção de
capital humano médio (em termos per capita) depende da quantidade de recursos de capital e
de trabalho, por habitante, que resta à atividade de produção de bens e serviços” (CEPAL;
UNESCO, 1996, p. 148).

pequeno sentido de pertença ou de compromisso para com o bem geral. A fragmentação e a auto-obsessão, que
alimentam o individualismo possessivo, então, destroem o sentido de todo de cada pessoa e a sua relação com
esse todo (POPKEWITZ, 1997, p. 170).
49
David Mclellan (1987, p. 137-138) em sua crítica à ideologia salienta que “[...] a ideologia é antes um aspecto
de todos os sistemas de sinais e símbolos, naquilo em que estes estão implicados numa distribuição assimétrica
de poder e recursos. E qual é o sistema que não está neste caso?” Em consonância com os pressupostos desse
autor entendemos que, depois de tudo o que expusemos nesse capítulo, podemos afirmar que o “[...] fim da
ideologia, não está, com certeza, à vista – nem sequer no horizonte.”
50
Fundada nos trabalhos de Robert Lucas, “On the mechanics of economic development”, Journal of Monetary
Economics, v. 22, 1988 e H. Uzawa, “Optimum technical change in an aggregative model of economic growth”,
Internartional Economic Review, v. 6, 1965.
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Entretanto, de acordo com esta perspectiva, são as taxas de acúmulo em capital físico e
de crescimento do emprego, somadas ao aumento do acervo médio de capital humano, que
determina a taxa de crescimento da produção. Sendo que a taxa de aumento do acervo médio
de capital humano “[...] depende dos percentuais de recursos totais (capital e trabalho)
destinados à produção de capital humano e da proporção entre capital físico e trabalho,
medida em unidades de eficiência.” Assim, a CEPAL e a UNESCO salientam que este
entendimento sobre os rendimentos constantes da produção de capital humano provoca duas
considerações importantes entre as características desse esquema e a natureza dos processos
históricos de crescimento. Nesse sentido, apesar de extensa, citaremos essas considerações na
íntegra, por considerarmos relevantes para esclarecer a concepção da CEPAL e da UNESCO,
que assim afirmam:
a) quanto maior a proporção da poupança de capital físico em relação ao
acervo de capital humano, maiores serão as taxas de crescimento da
poupança média de capital humano e do produto agregado. Isto significa que
existe uma relação de complementariedade entre ambos os tipos de capital,
assim como vincula diretamente a taxa de poupança ao processo de
crescimento. Um aumento deste índice supõe que, a taxas iguais de alocação
de fatores à produção de capital humano, eleva-se a taxa de crescimento do
acervo de capital. O que acarreta um incremento da relação entre capital
físico e trabalho, o qual por sua vez aumenta a taxa de crescimento do acervo
de capital humano e, portanto, o produto; e
b) de acordo com a equação de crescimento do acervo de capital humano,
as mudanças ocorridas uma única vez na natureza da função de produção de
capital humano médio, ou na proporção de recursos destinada à sua
produção, têm efeito permanente não só sobre o acervo de capital humano
mas também sobre a trajetória de seu crescimento e, em geral, sobre a
evolução das demais variáveis macro-econômicas (CEPAL; UNESCO,
1996, p. 149).

Assim, salienta que a comparação de duas economias apresentará diferenças
consideráveis no nível da produção, assim como nas taxas de crescimento da produção, caso
haja disparidades na dotação inicial dos fatores de capital físico e de capital humano entre
elas. A CEPAL e a UNESCO enfatizam que de acordo com os modelos de Lucas (1988) e de
Uzawa (1965), ocorre um “[...] impacto fundamental dos efeitos externos do acúmulo de
capital humano sobre a eficiência média de uma economia.” Destaca-se também que “[...] a
teoria do capital humano, no sentido estrito, centra-se no fato de que a distribuição que um
indivíduo faz do seu tempo entre várias atividades no presente influi na sua produtividade
futura” (CEPAL; UNESCO, 1996, p. 149).
Vimos que as instituições multilaterais colocam ênfase na educação básica como
solução para o problema da pobreza e para o desenvolvimento das competências cognitivas
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necessárias para garantir uma força de trabalho flexível e adaptável às mudanças tecnológicas
e organizacionais. Para o Banco Mundial, o Estado deve comprometer-se apenas com a
universalização da educação básica, com o objetivo de formar recursos humanos. Esta
instituição parte da premissa que a educação profissional ofertada pelo setor privado é mais
eficaz do que a ofertada pelo setor público. Nesse sentido, o Estado só deve agir para resolver
problemas fora da alçada do setor privado. Há, por parte das instituições multilaterais, uma
retomada da teoria do capital humano, adaptando-a ao contexto do capitalismo global.
Dessa forma, a ideologia da nova educação profissional pressupõe a retomada da
teoria do capital humano. Nesse sentido, coloca toda ênfase no indivíduo e no
desenvolvimento de seu capital humano, por meio da elevação da escolaridade básica e da
capacitação em cursos de qualificação profissional. O indivíduo deve agregar um cabedal de
conhecimentos elementares capazes de garantir a sua empregabilidade.
Nesse sentido, os pressupostos do Banco Mundial e da CEPAL se articulam com as
premissas da lógica das competências, que se desenvolveram com o processo de
reestruturação produtiva. As recomendações das instituições multilaterais serviram como
norte para o processo de reforma que se configurou no Brasil na década de 1990. A educação
básica foi eleita como prioritária pelo discurso dos arautos da reforma, opção justificada pela
necessidade de preparação da força de trabalho para exercer atividades de forma flexível e
adaptável às mudanças decorrentes das inovações tecnológicas e organizacionais.
A ideologia da nova educação profissional que se desenvolveu a partir das
recomendações do Banco Mundial, da CEPAL e da UNESCO, parte da premissa de que cabe
à educação básica melhorar a produtividade dos trabalhadores para garantir a competitividade
dos países em desenvolvimento. Esta premissa foi disseminada por toda parte, fazendo crer
que a educação básica acrescida de uma formação profissional garantiria ao indivíduo a sua
empregabilidade.
Dessa forma, para a concepção cepalina, quanto mais se investir na educação básica e
na educação profissionalizante – qualificação, adestramento e treinamento –, ou seja, na
formação capital humano, desenvolvendo as competências básicas individuais para garantir a
empregabilidade e elevar a renda do trabalhador, mais competitiva se torna a nação. Portanto,
cabe ao Estado garantir por meio da educação básica que os indivíduos sejam bem
inicializados nos conhecimentos de leitura, escrita, aritmética básica e solução de problemas.
Assim, esses indivíduos desenvolverão de forma mais eficaz as aptidões específicas no
processo de capacitação em reciclagens posteriores.
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Fica explícita, em todos os documentos, a necessidade de fortalecer a educação básica.
Porém, o Banco Mundial enfatiza a importância de o setor privado assumir a responsabilidade
pela educação profissionalizante. O setor público deve priorizar a educação básica com o
objetivo de melhorar a produtividade e a flexibilidade da força de trabalho, com vista a tornála adaptável ao novo cenário tecnológico e organizacional.
Por outro lado, a CEPAL e a UNESCO ressaltam a importância do investimento
público em programas de capacitação e treinamento para desenvolver as habilidades básicas
da mão-de-obra e elevar a produtividade, favorecendo o crescimento econômico e a melhoria
da equidade por meio de aumentos nos salários do trabalhador.
O fato é que a ênfase da nova ideologia da educação profissional é o desenvolvimento
dos recursos humanos – capital humano – para fortalecer a coesão social por meio do
crescimento decorrente da melhoria da produtividade dos indivíduos.
No próximo capítulo, aprofundaremos a reflexão sobre a lógica das competências.
Veremos como ela desenvolve-se na esfera das empresas e dissemina-se para o conjunto da
sociabilidade humana, tornando-se um verdadeiro senso comum que se constitui num discurso
orgânico do capital.









A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E A NOVA IDEOLOGIA DA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ADAPTAÇÃO E COMPETÊNCIAS
A ofensiva do capital à crise de acumulação que se instaurou no início da década de
1970 levou o mundo a um processo de reestruturação capitalista. Ao responder a essa crise o
capital tomou atitudes capazes de mudar radicalmente a história do capitalismo. Emergiu, a
partir de então, um processo de reestruturação produtiva, que se apóia nas inovações
tecnológicas e em novos dispositivos organizacionais. Dessa forma, o capital desenvolveu
várias experiências significativas de reorganização das empresas para enfrentar a crise.
Entretanto, a experiência que se consagrou, amparada em um novo senso comum capaz de
alçar a hegemonia ao disseminar seus princípios organizacionais foi o toyotismo, cujo espírito
diante da materialidade histórico-concreta da década de1980 tornou-se um valor universal
para o capital em processo (ALVES, 2007b, p. 160).
O mundo das últimas décadas do século XX foi, por demais, para lá de conturbado. O
movimento de ofensiva do capital, por meio da ideologia do capitalismo manipulatório, em
nome de uma liberdade fictícia impôs um processo de desregulamentação e flexibilização
monetária e financeira. Consolida-se um processo de acumulação do capital calcado no
predomínio do capital financeiro, especulativo e parasitário. Desenvolve-se também um
processo de flexibilização das relações de trabalho, visando o desenvolvimento do trabalhador
flexível e capaz de adaptar-se às novas situações construídas pela reestruturação produtiva.
Assim, o espírito do toyotismo com seus princípios e dispositivos organizacionais – just-intime, kanban, processo de melhoramento contínuo (kaizen), controle de qualidade total
(CQT), círculos de controle de qualidade (CCQ), sistema para redução de tempo de setup de
máquinas (SMED51), Manutenção produtiva total (TPM52), 5s, etc. – consolidou-se como o
principal instrumento de “captura” da subjetividade do trabalhador53.

51

Em inglês Single Minute Exchange of Die (SMED).
Em inglês Total Productive Maintenance (TPM).
53
Um exemplo cabal do processo de construção ideológica, conforme a perspectiva adotada por Gramsci, é
apresentada por Boltanski e Chiapello (2009, p. 86-87) que ao compararem a literatura da área de gestão
empresarial da década de 1960 com a de 1990, afirmam que: “[...] a leitura desses textos revela grande
homogeneidade dos discursos e, para cada época considerada, uma organização geral em torno de um número
limitado de temas, a tal ponto que se pode perguntar, diante da pequena variação de textos, se a sua abundância
se justifica. Esse é, provavelmente, o melhor indício de seu caráter ideológico com vocação dominante. Suas
ideias são retomadas, repetidas, traduzidas com exemplos variados, passam de um suporte para outro com grande
rapidez (de uma revista de gestão empresarial para outra, de um autor ou de um editor para outro, da literatura de
gestão empresarial para a imprensa profissional para executivos, do texto escrito para o ensino e para os
52
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Boltanski e Chiapello (2009, p. 101-102) afirmam que:
Os dispositivos propostos pelos autores dos anos 90 para fazer face às
questões identificadas formam um impressionante amontoado de inovações
administrativas, que podemos tentar articular em torno de algumas ideiaschave: empresas enxutas a trabalharem em rede com uma multidão de
participantes, uma organização do trabalho em equipe, ou por projetos,
orientada para a satisfação do cliente, e uma mobilização geral dos
trabalhadores graças às visões de seus líderes.

Como parte deste mesmo processo, ocorreu uma profunda transformação na esfera da
formação-qualificação profissional, pois no âmbito das empresas tornou-se imperativo –
segundo a lógica da acumulação flexível – a exigência de um novo perfil de força de trabalho.
Por outro lado, e como parte dessa mesma dinâmica reestruturante, ocorreu um deslocamento
do conceito de qualificação para o das competências, que se transformou numa ideologia
orgânica do capital. Assim, gradativamente, a formação deixa de ser desenvolvida com vistas
a atender a necessidade do posto de trabalho, na medida em que o foco da formação passa a
ser o desenvolvimento de competências e habilidades individuais. Portanto, o foco, pelo
menos no discurso, passa a ser o trabalhador individual.
Dessa maneira, neste capítulo, temos o objetivo de desenvolver uma análise da nova
ideologia da educação profissional fundada na lógica das competências com base numa
literatura que se debruçou(ça) sobre essa relevante temática. Pretendemos explicitar que a
consolidação do conceito de “competências” se deu de forma vinculada, em íntima relação,
com o processo imanente ao complexo de reestruturação produtiva. Vale ressaltar que foi a
partir da década de 1980 que a noção de competências passou a figurar como componente nos
princípios e nexos organizacionais e de gestão da produção, convertendo-se num conteúdo
ideológico dos discursos empresariais sobre a formação para o trabalho.
Esse contexto é marcado pela mundialização do capital que trouxe, no lastro de seu
sócio-metabolismo, o processo de reestruturação produtiva, com um histórico de extrema
complexidade e desdobramentos heterogêneos. A mundialização do capital corresponde ao
processo de desenvolvimento do sistema do capital nas últimas décadas, a partir da
instauração da crise de colonização no final dos anos 1960. A mundialização caracteriza-se
pela forma de ser do capital, um movimento marcado pela sua ofensiva com vistas a

programas radiofônicos especializados), de tal modo que é grande a dificuldade para se atribuir a paternidade
desses conjuntos retóricos a certos autores. Suas diferenças, frequentemente, mínimas, têm o resultado de
oferecer a diversos atores pontos de apoio diferentes para que eles possam captar as orientações que se busca
transmitir e com elas se identificar. Como ocorre com todo conjunto textual de destino performático, sobretudo
quando o número e a diversidade das pessoas que se procura convencer são elevados, a variação sobre alguns
temas obrigatórios constitui uma das condições da eficácia na transmissão de uma mensagem que só pode ser
difundida modulando-se” (p. 86-87).
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responder à crise de valorização. Sendo assim, a mundialização do capital se consolidou como
um regime institucional do capital em nível internacional, sua forma concentrada resultou
num novo salto na polarização da riqueza, num processo que “[...] acentuou a evolução dos
sistemas políticos rumo à dominação das oligarquias obcecadas pelo enriquecimento e
voltadas completamente para a reprodução da sua dominação” (CHESNAIS, 2005, p. 21).
É no contexto que se desenrola o processo de mundialização do capital que se
consolida a predominância do capital financeiro. Nesse sentido, a acumulação financeira
desenvolve-se num processo de “[...] centralização em instituições especializadas de lucros
industriais não reinvestidos e de rendas não consumidas, que têm por encargo valorizá-los sob
a forma de aplicação em ativos financeiros – divisas, obrigações e ações – mantendo-os fora
da produção de bens e serviços” (CHESNAIS, 2005, p. 37).
Alves (2002) salienta que a mundialização do capital constitui-se em um processo de
desenvolvimento capitalista cuja hegemonia pertence a uma fração do capital, que é capital
financeiro no sentido de capital especulativo-parasitário, que tende a imprimir sua marca sob
as demais frações do capital.
Nesse contexto, impõe-se o ideário das instituições multilaterais que pressupõe a
importância e prioridade da formação e/ou educação básica54 para a formação profissional dos
trabalhadores. Para essas instituições, basta educar para atender a demanda do “mercado de
trabalho”, o que reduz a educação à noção de treinamento e adestramento para o trabalho.
Assim sendo, afirma-se a visão ideológica que atribui uma posição de centralidade a
educação, sobretudo, porque a esta caberia a formação da força de trabalho, construindo as
competências necessárias para atender as demandas do mercado, no contexto a “sociedade do
conhecimento” ou de seu sinônimo “sociedade da informação” (BANCO MUNDIAL, 1995;
CEPAL, 1992 e 1996).
Para esta ideologia, o processo de reestruturação produtiva é universalmente
homogêneo. Desta forma, não resta alternativa ao indivíduo a não ser adaptar-se a ele de
forma flexível. As instituições multilaterais – Banco Mundial, UNESCO, CEPAL, BID, OIT
e CINTERFOR – formulam, recomendam, financiam e supervisionam as políticas

54

Xavier (2000, p. 120) afirma que a educação básica “[...] compreende os processo utilizados no ensino e na
aprendizagem a fim de oferecer ao educando ‘habilidades e conhecimentos altamente generalizáveis que são
necessários para raciocinar, fazer julgamentos e desenvolver apreciação estética’ (HARRIS & HODGES, 1999).
Na legislação brasileira, abrange o ensino fundamental e médio e objetiva ‘desenvolver o educando, assegurarlhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no
trabalho e em estudos posteriores’ (Lei n.º 9394/96). Segundo Machado (1998:17), as transformações que
ocorrem no mundo do trabalho demandam à educação básica ‘contemplar a necessidade de dotar o trabalhador
de perfil amplo, generalista e promover sua iniciação à cultura específica do novo paradigma tecnológico’ [...].”
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educacionais dos países da periferia, visando a capacitação da força de trabalho para adaptarse de forma subalterna à reestruturação do capital. Qualifica-se a força de trabalho visando o
desenvolvimento de competências para a empregabilidade. Como vimos, para o Banco
Mundial é interessante qualificar a força de trabalho, inclusive, para atividades do setor
informal, o que implica desempenhar funções multitarefas em atividades precárias (ALVES,
2009; KUENZER, 2007).
Chesnais (1996, p. 25) apresenta um questionamento ao termo adaptação, revelando o
peso ideológico do mesmo, pois “[...] no tocante ao ‘progresso técnico’, a globalização é
quase invariavelmente apresentada como um processo benéfico e necessário.” Embora, a
julgar pelos relatórios oficiais, a globalização com certeza “[...] [tenha] alguns inconvenientes,
acompanhados de vantagens que têm dificuldades em definir.” Entretanto, de acordo com a
ideologia das “forças de mercado” – salienta – “[...] é preciso que a sociedade se adapte (esta
é a palavra-chave, que hoje vale como palavra de ordem) às novas exigências e obrigações,
sobretudo, naquilo que descarte qualquer ideia de procurar orientar, dominar, controlar,
canalizar esse novo processo.”
Daí decorre que, de fato, encontramo-nos em meio a um acirrado debate sobre as
novas exigências para a formação da força de trabalho. O contexto da reestruturação
produtiva fez emergir a ideia de que o trabalhador necessita ser polivalente, multifuncional,
flexível e capaz de se adaptar às mudanças.55. O debate atual, no âmbito da sociologia do
trabalho e da educação, retoma antigas questões sobre o problema da qualificação, ao mesmo
tempo, em que novas questões se colocam para serem investigadas.
Durante a década de 1990, no Brasil, consolida-se um novo senso comum em torno da
educação profissional, nas trilhas gramscianas “[...] um conjunto desagregado de ideias e
opiniões” (GRAMSCI, 1984, p. 16). Uma nova concepção que se consubstanciou em diversos
documentos oficiais que consolidaram a legislação da educação, garantindo a nova
institucionalidade da educação profissional. Esse novo senso comum apresenta em síntese, os
seguintes pressupostos:
Há um consenso nacional: a formação para o trabalho exige hoje níveis
cada vez mais altos de educação básica, geral, não podendo esta ficar
reduzida à aprendizagem de algumas habilidades técnicas, o que não impede
o oferecimento de cursos de curta duração voltados para a adaptação do
trabalhador às oportunidades do mercado de trabalho, associados à
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Remetemos os interessados em aprofundar o debate sobre as transformações do mundo do trabalho às obras
dos seguintes autores: Alves (2000, 2007a, 2007b e 2009), Antunes (1995 e 1999), Gounet (1999), Coriat
(1994), Harvey (1994), Ferretti et al (1996), Ferretti, (1997 e 2004).
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promoção de níveis crescentes de escolarização regular (BRASIL, 2000, p.
57, grifo nosso).

Dessa forma, a educação profissional, a qualificação, capacitação ou adestramento
aparecem como se fossem remédios para os mais diferentes sintomas do mal-estar que
permeia a sociabilidade contemporânea tais como o desemprego, a pobreza e a exclusão,
através do desenvolvimento das habilidades necessárias para moldar o trabalhador flexível e
adaptável. Nesse caso, as noções de competência e de competências, cujo foco é o indivíduo,
garante o lineamento ideológico dessa retumbante panaceia, intensamente propalada aos
quatro ventos como o verdadeiro milagre da empregabilidade.
O complexo de reestruturação produtiva gerou um intenso debate sobre a formação
dos trabalhadores para atender às exigências do mercado, mas também às expectativas
individuais e identitárias, diante da nova sociabilidade do mundo do trabalho. Muitas análises
sobre esse processo adotam perspectiva impressionista, se limitam a fazer apologia, afirmam
haver conquistas para os trabalhadores, tais como autonomia e liberdade para poderem criar e
também o estímulo à participação e envolvimento, através dos CCQs e do trabalho polivalente
e multifuncional.
Dissemina-se uma ideologia focada nos “modelos” de formação profissional, ditos
capazes de gerar os assim chamados novos atributos, ou seja, as competências e habilidades.
Esses atributos são passaportes para a construção, desenvolvimento e consolidação da
cidadania, pois são capazes de garantir a empregabilidade e/ou a laboralidade do indivíduo em
condições adversas. Segundo essa concepção, se o indivíduo formado, nessa perspectiva, se
encontrar na condição de desempregado saberá sobreviver de forma criativa no mercado –
setor informal – como empreendedor.
Essa concepção enfatiza o “aprender a aprender”, “aprender a pensar”, “aprender a
ser”, voltados para a construção de condutas capazes de moldar e adaptar o indivíduo aos
limites colocados pelo complexo de reestruturação produtiva do qual o toyotismo tornou-se o
“momento predominante”56. Efetivamente, trata-se da tentativa de consolidar um novo nexo
psicofísico, através da “captura” e “expropriação” da subjetividade do trabalhador. O contexto
da reestruturação produtiva é marcada por categorias a-históricas, ou seja, por valores-fetiches
do capitalismo manipulatório. A grande quantidade de conceitos que expressam esses valores
fetiches foram revelados por May (2007), como podemos verificar no Quadro 3.

56

A expressão “momento predominante” é usada por Alves (1999) tomando-a de Lukács, que a usou, após
Hegel, para caracterizar um dos elementos de um processo que constitui, dinamicamente, em determinação
predominante do sentido e da direção do processo enquanto tal (LUKACS, 1990 apud ALVES, 1999, p. 106).
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Quadro 3 - Valores-fetiches do novo empreendimento capitalista
Poder
Honra
Conforto
Ação
Popularidade
Humor
Controle
Aceitação
Prazer
Identidade
Credibilidade
Admiração
Prestigio
Igualdade
Cuidado
Afeto
Previsibilidade
Imagem
Cultura
Afiliação
Procedimento
Impulso Aprovação
Deferência
Afinidade
Rapidez
Atenção
Desafio
Alegria
Realidade
Inclusão
Disciplina
Amizade
Reconhecimento
Independência
Diversão
Autenticidade
Refugio
Individualidade
Elegância
Auto-conhecimento
Renovação
Integridade
Encanto
Auto-expressão
Respeitabilidade
Inteligência
Energia
Autonomia
Ritual
Intimidade
Entrosamento
Autoridade
Rotina
Irmandade
Entusiasmo
Auto-suficiência
Sabedoria
Liberdade
Equilíbrio
Aventura
Santuário
Liderança
Escape
Beleza
Saúde
Longevidade
Esperança
Bem-estar
Segurança
Mágica
Espiritualidade
Benevolência
Sensibilidade
Mistério
Espontaneidade
Brincadeira
Serenidade
Novidade
Estabilidade
Calma
Simplicidade
Oportunidade
Estima
Camaradagem
Solidão
Ordem
Estimulo
Certeza
Sossego
Orgulho
Exclusividade
Compreensão
Status
Ousadia
Expertise
Compromisso
Tranquilidade
Paixão
Fama
Comunidade
Unidade
Parceria
Família
Concorrência
Variedade
Patrimônio
Fantasia
Conexão
Vitalidade
Paz de espírito
Harmonia
Confiabilidade
Personalidade
Honestidade
Conformidade
Fonte: May, 2007 apud Alves, 2009, p. 190
O ideário“aprender a aprender”, “aprender a pensar”, “aprender a ser”, desenvolve
seus pressupostos tendo como suporte ideológico, entre outros, o documento Educação: um
tesouro a descobrir – relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação
para o século XXI, coordenado por Jacques Delors (1999).
Portanto, sustenta-se com base na pedagogia do “aprender a aprender”,
desenvolvendo um entendimento que despreza o fato de que os trabalhadores, em diferentes
dispositivos organizacionais da produção, sempre foram capazes de “aprender, pensar e ser”.
O pensador italiano Antonio Gramsci desenvolveu, em Americanismo e Fordismo,
uma interessante análise sobre essas questões na vida dos trabalhadores, desde antes da
invenção da imprensa na idade média. Gramsci descreve as destrezas e habilidades de
profissões como linotipistas, estenógrafos, datilógrafos e compara com o trabalho do copista
medieval, salientando que “[...] a lentidão da arte de escrever medieval explica muitas [das]
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deficiências [do copista]: havia muito tempo para refletir, e portanto a ‘mecanização’ era mais
difícil.” De maneira tal – salienta Gramsci – que “[...] o tipógrafo deve ser muito rápido, deve
ter as mãos e os olhos em contínuo movimento, e isto torna mais fácil sua mecanização.” Ao
mesmo tempo, destaca que esses profissionais fazem um esforço imenso “[...] para conseguir
isolar o conteúdo intelectual do texto, muitas vezes apaixonante (e então trabalha-se menos e
pior), a sua simbolização gráfica, e para se aplicarem só a esta , é talvez o maior esforço que
se requer de um ofício.” Entretanto, destaca que “[...] isso se faz e não mata espiritualmente
nenhum homem” (GRAMSCI, 1978, p. 332).
De maneira tal, salienta Gramsci (1978, p. 332) que o cérebro do operário, no processo
de adaptação, não se mumifica, pelo contrário, atinge um estado de completa liberdade, pois
só se mecaniza o gesto físico, ou seja, “[...] a memória do ofício, reduzido a simples gestos
repetidos, com ritmo intenso, alojou-se nos feixes musculares e nervosos, e deixou o cérebro
livre e desimpedido para outras ocupações.” Nesse sentido, o pensador italiano revela de
forma cabal a capacidade dos trabalhadores, no contexto do fordismo-taylorismo, exercerem
suas atividades produtivas, com gestos, movimentos e ritmos intensos e mecânicos, assim
como ocorre naturalmente para se caminhar, mantendo o cérebro livre para outras ocupações,
inclusive para pensar no que quiser. Nesse sentido, Gramsci (1978, p. 332) afirma que:
Assim como se caminha, sem necessidade de refletir em todos os
movimentos necessários para mover sincronicamente todas as partes do
corpo, no modo determinado necessários para caminhar, assim acontece e
continuará a acontecer na indústria para os gestos fundamentais do ofício;
caminha-se automaticamente e ao mesmo tempo pensa-se em tudo aquilo
que se quer.

Dessa forma Gramsci (1978) analisa e apreende a maneira como os empresários dos
Estados Unidos no contexto do fordismo-taylorismo lidaram com o problema do controle,
disciplina e adaptação dos trabalhadores, sabendo que o termo “macaco amansado” é apenas
um recurso linguístico, pois na realidade lidam com seres que, antes de tudo, também pensam.
Assim, afirma que:
Os industriais americanos compreenderam muitíssimo bem esta dialética
inserida nos novos métodos industriais. Compreenderam que ‘gorila
amansado’ é uma frase, que o operário permanece ‘infelizmente’ homem e
até que, durante o trabalho, pensa mais ainda ou que, pelo menos, tem muito
maior possibilidade de pensar, pelo menos quando superou a crise de
adaptação e não foi eliminado; e não só pensa, mas não tira satisfações
imediatas do trabalho, e compreender que o querem reduzir a um ‘gorila
amansado’ pode levá-lo a um processo de pensamentos pouco conformistas
(GRAMSCI 1978, p. 332).
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O pensador italiano, analisando o fenômeno fordista, afirmava que a nova base
produtiva e os novos métodos de organização do trabalho “[...] estão indissoluvelmente
ligados a um determinado modo de viver, de pensar e sentir a vida; não é possível obter êxito
num campo sem obter resultados tangíveis no outro” (GRAMSCI, 1984, p. 396) Nesse
sentido, salienta que, na “América”, a racionalização do trabalho e o proibicionismo estão
imbricados. Destaca o desenvolvimento de um novo método de trabalho fundado no controle
da moralidade. Nesse sentido, afirma que é necessário
[...] compreender a importância, o significado e o alcance objetivo do
fenômeno americano, que é também o maior esforço coletivo realizado até
agora para criar, com rapidez incrível e com uma consciência do fim jamais
vista na História, um tipo novo de trabalhador e de homem (GRAMSCI,
1984, p. 396).

As transformações, no entanto, exigem mudanças de muitas das instituições sociais
estruturadas de acordo com o regime de acumulação que antecedeu o Fordismo. Nesse
sentido: “Questões de sexualidade, de família, de formas de coerção moral, de consumismo, e
de ação do Estado estavam vinculadas, ao ver de Gramsci, ao esforço de forjar um tipo
particular de trabalhador ‘adequado ao novo tipo de trabalho e de processo produtivo’.”
(HARVEY, 1994, p. 121-122).
Entretanto, para Gramsci (1984), é necessário entender que as relações entre estrutura
e superestruturas são dialéticas, sem a determinação mecânica de uma sobre a outra. Razão
pela qual a perspectiva teórico-metodológica tem que buscar o entendimento das mudanças
superestruturais, não como simples e meras decorrências de transformações nas estruturas,
quando, ao contrário, as mudanças superestruturais podem desencadear mudanças estruturais
através de práticas político-culturais. Portanto, Gramsci questiona a determinação mecânica
da estrutura sobre a superestrutura.
Para Gramsci, o que melhor exprime com cinismo brutal o objetivo da sociedade
americana são os princípios e dispositivos de Taylor, quais sejam:
[...] desenvolver ao máximo, no trabalhador, as atitudes maquinais e
automáticas, romper o velho nexo psicofísico do trabalho profissional
qualificado, que exigia uma determinada participação ativa da inteligência,
da fantasia, da iniciativa do trabalhador, e reduzir as operações produtivas
apenas ao aspecto físico maquinal (GRAMSCI, 1984, p. 397).

De tal forma, que se constitui um subterfúgio extremamente gelatinoso e tinhoso a
ideologia de uma educação funcionalista e cognitivista subordinada aos interesses do capital,
fundada na pedagogia do aprender a aprender, da sociedade do conhecimento ou da
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sociedade da informação cuja premissa é desenvolver as capacidades cognitivas prescritas
nos quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a
ser (DELORS, 1999), como se fossem as maiores novidades do século XXI. Essa ideologia
não tem fundamento histórico concreto, pois seus pressupostos negam que os homens, no
passado, sempre tiveram que conhecer, viver juntos, aprender a fazer e, acima de tudo, sempre
aprender a serem homens no processo de hominização e humanização por meio do trabalho.
Quanto ao conceito de adaptação, que é apresentado pela literatura da nova ideologia
da educação/formação profissional como derivado dos novos atributos que as empresas
reestruturadas exigem dos trabalhadores. Esta perspectiva constitui-se numa visão a-histórica
de adaptação e adaptabilidade fundada na lógica das competências e na pedagogia do
“aprender a aprender” como uma nova necessidade humana. Na verdade, o homem como ser
social que dá respostas nunca necessitou de uma educação fundada no exagero cognitivista
para responder às suas necessidades. Portanto, a história permite-nos afirmar que a educação
adaptativa é uma fantasia do mundo idílico, pois só existe na imaginação dos ideólogos do
capitalismo manipulatório. A legislação educacional brasileira, sobretudo, as diversas
diretrizes curriculares, especialmente as do ensino médio e as da educação profissional de
nível técnico – Pareceres 15/98 e 16/99, respectivamente – preconizam a formação fundada
em competências voltadas para a autonomia e a adaptabilidade dos educandos às permanentes
transformações no mundo do trabalho. Nesse sentido, consideramos necessário apresentar
resumidamente as concepções do educador português Vítor da Fonseca, por considerarmos
sua forte influência nesse ideário.
Para Fonseca (1998, p. 8) a adaptabilidade, assim como a aprendizibilidade é o que
“caracteriza a espécie humana”, pois, sem elas, “[...] a civilização não se poderia conceber,
explicar e transformar”. De tal forma que a vida humana atualmente estaria marcada por
megatendências cujos reflexos “[...] não atravessam só a economia global e a mundialização
da informação, mas elas estão projetando-se na educação e na qualificação dos recursos
humanos do futuro.” Nesta perspectiva, aponta para a existência de uma radicalidade desta
forma de conceber o conhecimento, que constitui – segundo o autor – num “novo modo de
pensar e atuar”, que juntamente com “[...] a aceleração das mutações tecnológicas vão atingir
todos os níveis da sociedade, e para isso é preciso prepararmo-nos educacionalmente de forma
criativa, eficaz e dinâmica.”
Nessa perspectiva de argumentação, o autor atribui a origem do conceito de
educabilidade cognitiva ao psicólogo israelita Reuven Feuerstein que, “[...] em termos de
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síntese, concebe a inteligência humana como um construto dinâmico flexível e modificável
que está na base da adaptabilidade da espécie ao longo do seu percurso histórico-social”
(FONSECA, 1998, p. 8).
Portanto, aparentemente a educabilidade cognitiva é entendida na mesma perspectiva
do desenvolvimento das competências cuja base é também a psicologia cognitiva. Assim
sendo, Fonseca (1998, p. 8) salienta que esta concepção é importante no atual contexto vivido
pela espécie humana, afirmando que:
A revolução computacional, ora em movimento numa sociedade hoje
definida como uma sociedade cognitiva, vai exigir cada vez mais
conhecimento, criatividade e inovação, atributos cognitivos por excelência e
de excelência, que não se podem adquirir apenas por percepção passiva e
massificativa de informação, daí a urgência da educabilidade cognitiva.

Desse modo, o educador português salienta que a necessidade de diferentes sujeitos
terem que se adaptar “às novas condições de produtividade e de qualidade”, quer seja o “[...]
mais elementar estudante, quer o mais modesto trabalhador, depende inevitavelmente do
potencial cognitivo e da educação cognitiva a que estiveram sujeitos.” Assim, salienta-se que
no caso do estudante, esta adaptação o “[...] transformará num gerador ativo de informação e,
consequentemente, num indivíduo mais autônomo e modificável e não num simples repetidor
ou reprodutor de informação.” Por outro lado, no caso do trabalhador, esta adaptação o fará
tornar-se “[...] mais talentoso e mais adaptado às mudanças que se vão operando
inexoravelmente no seu emprego” (FONSECA, 1998, p. 9).
Este autor destaca a utilidade da educabilidade cognitiva, numa perspectiva de
vislumbrar o futuro – assim como a quase totalidade da literatura sobre a sociedade do
conhecimento, sociedade da informação e outros adjetivos manipulatórios usados por esta
ideologia –, afirmando que “[...] a educabilidade cognitiva pode ter inúmeras aplicações,
desde a educação até a formação, quer profissional, quer ao longo da vida, como hoje
defendem muitas instituições internacionais.” De tal maneira que, efetivamente, o ato de “[...]
ensinar a aprender e aprender a ser inteligente não é um dom com que se nasce, mas sim o
resultado de uma nova visão, melhor, de uma nova crença sobre o ser humano.” Só nessa
perspectiva de mudança, com esta nova crença “[...] podemos alterar o futuro da sociedade,
das famílias, das escolas e das empresas.” Outrossim, uma vez que a educação se torna num
problema de “nova crença sobre o ser humano”, o educador português salienta que “[...] a
educabilidade cognitiva, entendida na sua dimensão multicomponencial, multiexperiencial e
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multicontextual, materializa no fundo uma mensagem de otimismo e de prosperidade
individual e coletiva” (FONSECA, 1998, p. 9).
Dessa forma, este autor compartilha da concepção de que a sociedade atual
caracteriza-se por rápidas e complexas mutações – que, muito aceleradas – tornam “[...]
urgente preparar o ser humano para ser modificável e adaptável a situações novas e
imprevisíveis”, com destaque para o fato de que “[...] o desenvolvimento social para a
mudança subentende o desenvolvimento pessoal e, neste contexto, o enriquecimento cognitivo
do indivíduo é uma das melhores formas de concretizá-lo” (FONSECA, 1998, p. 260).
Nesse sentido, após propor diversas estratégias pedagógicas especiais, com vistas a
tornar possível a penetração nos subsistemas cognitivos do indivíduo, o educador português
salienta que “[...] só assim se podem atingir interações profundas que tendem a modificar
estruturalmente a sua cognição.” Manifesta, assim, veemente preocupação com a falta de
qualquer perspectiva “metodológica diferencial de formação” voltada para atender as
necessidades de muitos indivíduos, sobretudo, os trabalhadores, que não estão preparados
para viverem na “nova cultura tecnológica que se instala progressivamente”. Isso coloca “[...]
em jogo novas modalidades de pensamento, de comunicação e de ação que o indivíduo
deverá assimilar para responder aos novos desafios da produtividade” (FONSECA, 1998, p.
260).
De acordo com esse autor, a necessidade de adaptação às exigências da concorrência,
da competitividade e da capacidade, da assim chamada nova economia, que se encontra em
profunda, rápida e permanente inovação e mutação, que atinge não apenas o universo
econômico, mas também o social “[...] implica a mobilização máxima dos recursos
humanos.” De tal forma que “[...] a polivalência, a flexibilidade e a adaptabilidade só podem
concretizar-se quando se intervém na função cognitiva dos indivíduos.” Salienta-se
enfaticamente que o indivíduo não conseguirá “[...] a assimilação e a criatividade da
informação, [pois] torna-se passivo, arrogante, ameaçado e resistente à aprendizagem e à
reaprendizagem”, se não superar o baixo funcionamento cognitivo. Outrossim, lastima-se o
fato da formação profissional – desenvolvida de forma supletiva – não “contar com a
intervenção nas funções cognitivas dos indivíduos” e, muito menos, levar “em conta a
motivação, a relevância e a adequação aos seus interesses”, assim como, “os interesses das
empresas”, levando os investimentos a fracassarem, produzindo “custos sociais e econômicos
incalculáveis”. Assim, de forma trágica, “[...] as perdas de potencial humano serão
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incomensuráveis e o reflexo no desenvolvimento social incontabilizável” (FONSECA, 1998,
p. 267).
Destarte, as novas exigências do mercado levam o autor a clamar por uma reeducação
cognitiva, ou melhor, uma reabilitação cognitiva da força de trabalho, pois – aprender a
pensar – se constitui numa “necessidade imperiosa.” Assim, “[...] para responder às mudanças
cada vez frequentes no mundo do trabalho, os indivíduos devem adquirir habilidades
cognitivas básicas para se adaptarem e para melhorarem a sua condição” (FONSECA, 1998,
p. 267).
Outrossim, o autor segue as trilhas de vários ideólogos da assim chamada mutação
permanente da sociedade, no contexto da “terceira onda”, ou seja, da revolução
computacional, salientando que as mudanças e as novas ondas do futuro “[...] não só atingirão
o campo dos negócios, como inevitavelmente o campo dos recursos humanos.” Assim sendo,
“[...] em todos os campos, os paradigmas emergentes situarão o enfoque no conhecimento, na
criatividade e na inovação, muito mais do que nos produtos” (FONSECA, 1998, p. 305).
Nessa perspectiva, tem-se que no futuro o poder será transformado no âmbito do
trabalho e também da educação, impondo novos desafios a empresários, trabalhadores,
professores e estudantes. O “verdadeiro choque do futuro” transformará a economia, abalando
o seu caráter tradicional e centralizado, através de “[...] uma inevitável transformação
tecnológica, cada vez mais centrada na capacidade de aprender a aprender e de produzir
inovação e criatividade.” Dessa forma, afirma-se categoricamente que “[...] a propriedade
intelectual e a educabilidade cognitiva das organizações vão igualar, senão superar, no futuro,
a produção de bens de consumo.” Neste futuro, preconiza-se que os trabalhadores ou
operários, assim como os estudantes e formandos – da era da informação – “[...] não serão
passivos ou dependentes, nem submissos e silenciosos aos seus supervisores, muito menos
dependentes de manuais de produção, (...) terão que ser talentosos e qualificados e cada vez
mais responsáveis pelo seu posto de trabalho.” De tal forma que, à força de trabalho do futuro,
não bastará apenas “resolver novos problemas”, pois deverá “[...] saber decidir sobre quais as
soluções mais adequadas às situações de mudança que inevitavelmente surgirão” (FONSECA,
1998, p. 306).
Nessa perspectiva, cada trabalhador tem que assumir a responsabilidade direta pelo
seu futuro “[...] através de uma postura de iniciativa para implementar novas idéias e terão
que se adaptar às novas condições de produtividade, estas cada vez mais marcadas pela
qualidade, pela modernidade e pela competitividade.” Isso porque as transformações em
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curso, decorrentes da “[...] crise da sociedade industrial não [resultarão] apenas da
proliferação de desemprego em massa de operários ditos manuais, nem do aumento de
falências.” A estratégia para enfrentar essa tragédia histórica pressupõe que “[...] a escala de
mudança a pôr em marcha terá que jogar necessariamente com o enriquecimento cognitivo
dos recursos humanos das empresas e das organizações para se adaptarem aos novos sistemas
computacionais de informação e de produção” (FONSECA, 1998, p. 306).
O autor comete um deslizamento teórico, pois deturpa o conceito de força de trabalho,
afirmando que esta se encontra ante “[...] a confusão, a frustração e o desespero, que
caracterizam a força de trabalho”. Afirmando na sequência que “[...] o conjunto dinâmico dos
empresários57 e dos trabalhadores e suas concomitantes interações têm que se confrontar com
os novos desafios da economia global” (FONSECA, 1998, p. 306).
Esse posicionamento leva Fonseca (1998, p. 306) a afirmar que
Os novos desafios da competitividade, da modernidade e da qualidade da
economia supersimbólica do século XXI, quer para os empresários e suas
corporações, quer para os trabalhadores e suas organizações sindicais e, por
simpatia funcional, para os estudantes e professores e respectivas escolas,
bem como para os funcionários administrativos e seus governos, estão em
assumir a mudança, em prevê-la e planificá-la. (...) A era da informação, e
concomitantemente da aprendizagem acelerada e personalizada, vai
transformar os recursos humanos do futuro, vai gerar um repensamento e
uma reestruturação do trabalho e da sua formação, onde a melhoria da
qualidade e da qualificação urgem, onde ela só pode atingir com novos
programas de desenvolvimento do potencial cognitivo.

Não obstante, o autor salienta que para o desenvolvimento do potencial cognitivo se
concretizar “[...] a miopia gerencial e arrogante e a resistência à mudança, que paira em
grande parte [do] sistema produtivo, devem dar lugar à aprendizagem, ao conhecimento, ao
pensar, ao refletir ao resolver novos desafios da atividade dinâmica que caracteriza a
economia global.” Outrossim, destaca que o contexto da “[...] mundialização da economia só
se identifica com uma gestão do imprevisível e da excelência, gestão esta contra a rotina,
contra a mera redução de custos e contra a simples manutenção.” A nova configuração
histórica destrói a possibilidade de se pensar numa “[...] perspectiva de trabalho seguro e
estático, durante toda a vida.” Razão pela qual, afirma-se que “[...] os empresários e os
trabalhadores devem cada vez mais investir no desenvolvimento do seu potencial de

57

O deslizamento teórico, em nossa opinião encontra-se no fato do autor considerar a força de trabalho como
conjunto dinâmico dos empresários e dos trabalhadores, quando é sabido que força de trabalho refere-se à
capacidade física e espiritual que os trabalhadores possuem. Portanto, a força de trabalho é uma mercadoria que
pertence ao trabalhador.
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adaptabilidade e de empregabilidade.” Para alcançar êxito, terão que buscar a “[...]
maximização das suas competências cognitivas” (FONSECA, 1998, p. 307).
Para essa concepção de mundo os embates econômicos, políticos e da classe
encontram sua solução no desenvolvimento de competências técnicas cognitivas. Tudo se
reduz ao psicológico.
Nesse sentido, salienta-se que “[...] o investimento que se fizer no empresário e no
trabalhador determinará o êxito da empresa e, por inerência, o êxito do emprego onde o
trabalhador estiver inserido.” Sempre numa perspectiva de desvendar o futuro, o autor destaca
que ocorrerão mudanças de magnitudes imprevisíveis nos locais de emprego, de maneira “[...]
que, sem uma mudança estrutural na maneira de pensar, agir e comunicar, não vai ser
possível a sobrevivência.” De tal maneira que “[...] aprender mais vai ser a condição-chave
para ganhar mais, não necessariamente produzir mais, mas produzir melhor.” Sendo assim,
sacramenta que “[...] as mudanças tão aceleradas que se avizinham são inexoráveis e
inevitáveis” (FONSECA, 1998, p. 307).
Enfatiza-se que, num mundo de mudanças aceleradas e permanentes, os trabalhadores
terão que adquirir “a capacidade de adaptação e de aprender a aprender e a reaprender”, uma
vez “[...] que terão que ser reconvertidos em vez de despedidos, a flexibilidade e a
modificabilidade para novos postos de trabalho vão surgir cada vez com mais veemência”
(FONSECA, 1998, p. 307).
Consideramos necessário contrapor ao ideário da adaptabilidade e da educabilidade
cognitiva, pois este se constitui numa ideologia fundada na visão a-histórica, voltada aos
interesses do capitalismo manipulatório. Esse tipo de concepção é o mesmo que afirma o fim
do proletariado e a emergência do cognitariado.
Numa perspectiva materialista, entendemos que o homem, em vez de se adaptar
passivamente às situações, dá resposta às necessidades. Para justificar nossa afirmação
recorremos a Childe (1966) que ao comparar a história natural com a história humana afirma
que:
[...] a história natural traça o aparecimento de novas espécies cada qual
melhor adaptada à sobrevivência, mais dotada para conseguir alimento e
abrigo, e, com isso, para multiplicar-se. A história humana mostra o homem
criando novas indústrias e novas economias que estimularam o aumento de
sua espécie e com isso provaram sua maior capacidade. O carneiro selvagem
está apto à sobrevivência num frio clima montanhês, devido à sua pesada
proteção de lã e penugem. Os homens podem adaptar-se à vida no mesmo
ambiente fazendo capotes com as peles ou a lã das ovelhas. Com as patas e o
focinho, os coelhos cavam buracos para se abrigarem contra o frio e os
inimigos. Com pás e enxadas, o homem pode escavar refúgios semelhantes,
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e mesmo construir outros melhores, de tijolo, pedras e madeira. Os leões têm
garras e dentes com os quais conseguem a carne de que necessitam. Os
homens fazem flechas e lanças para abater sua caça. Um instinto inato, uma
adaptação hereditária de seu sistema nervoso rudimentar permite até à águaviva agarrar as presas que estão realmente ao seu alcance. O homem aprende
métodos mais eficientes e discriminativos de obter alimento, através do
preceito e exemplo de seus mais velhos (CHILDE, 1966, p. 32).

Os homens – salienta Childe – ao contrário dos animais, não possuem instrumentos
corpóreos, pelo contrário, seus equipamentos são exteriores ao corpo, podendo “[...] colocálos de lado ou usá-los, segundo sua vontade.” De maneira que a utilização desses
instrumentos não é herdada, “[...] mas aprendida, de forma lenta, com o grupo social a que o
indivíduo pertence.” Nesse sentido, salienta que “[...] a herança social do homem não é
transmitida pelas células das quais ele nasce, mas por uma tradição que só começa a adquirir
depois de ter saído do ventre materno” (CHILDE, 1966, p. 33).
O homem adapta-se porque é capaz de criar, de responder às necessidades, de tal
forma que “[...] pelo controle do fogo e pela habilidade de fazer roupas e casas, o homem
pode viver, e vive e viceja, desde o Círculo Ártico até o Equador. Nos trens e carros que
constrói, pode superar a mais rápida lebre ou avestruz.” O homem não herda seus
equipamentos, muito menos o saber usá-los biologicamente, pelo contrário, é o legado social
que transmite o conhecimento necessário para produzi-los e usá-los, isso é “[...] resultado de
uma tradição acumulada por muitas gerações, e transmitida, não pelo sangue, mas através da
fala e da escrita” (CHILDE, 1966, p. 40).
O filósofo francês Lucien Sève não faz rodeios e vai direto ao cerne do problema “[...]
para não deixar ambiguidades nesta questão antopológica, maltratada por simplismos
ideológicos.” Por isso afirma que:
[...] humanidade saiu da animalidade nos dois sentidos da palavra “sair”,
provém dela e mantém nela as suas raízes, mas ao mesmo tempo tornou-se
uma coisa completamente diferente. Não apenas por efeito de diferenças
biológicas que, por muito consideráveis que sejam – como é o caso da
amplitude do cérebro frontal –, são incapazes de dar conta de uma alteração
radical, mas por efeito de uma transformação qualitativa de outra ordem
(SÈVE, 1994, p. 43).

Nesse sentido, salienta que, no mundo animal, “[...] o passado evolutivo das espécies
inscreveu-se no interior dos organismos sob a forma de um equipamento genético a partir do
qual são predefinidos os esboços dos comportamentos individuais.” Mesmo no caso de alguns
animais vertebrados superiores quando há lugares para aprendizagens individuais, “[...] estas
devem, no essencial, ser retomadas do zero a cada geração.” No caso do homem, ocorreu uma


*77


bifurcação totalmente diferente dos demais – iniciado nos primatas – “[...] com a produção,
pelo Homo sapiens, de mediadores nas suas relações com a natureza e uns com os outros: a
ferramenta e o signo, bases objeticvadas e, e em si mesmas, inorgânicas de capacidades de um
tipo completamente inédito” (SÈVE, 1994, p. 43-44).
Os fatos constitutivos da humanidade são originais, pois o homem evoluiu porque foi
capaz de armazenar no exterior do organismo “[...] sob a forma cada vez mais rapidamente
cumulativa, de um mundo social – objectos, linguagens, práticas, instituições – emancipado,
no seu crescimento, dos limites do organismo individual. Esta disposição sem precedentes,
modificou [...] todo o destino humano.” Todo homem tem que hominizar-se, através da
apropriação do acúmulo daquilo que a humanidade produziu, sistematizou, acumulou e
armazenou, ou seja, da cultura em sentido amplo. Portanto, para o homem, ao contrário dos
animais, não há adaptação específica. De tal forma que “[...] nas actividades do indivíduo,
tudo continua, naturalmente, a repousar nos constituintes orgânicos da espécie; mas,
simultaneamente, tudo é mediatizado, e, portanto transfigurado, pelas aquisições daquilo em
que o gênero humano se torna” (SÈVE, 1994, p. 44).
Nesse sentido, este autor salienta que o indivíduo não é uma tábua rasa, muito menos
uma cera virgem, é um ser que não tem como fugir das realidades biológicas. Sendo assim,
destaca que ao indivíduo quase nada é dado à partida, pois:
[...] no que diz respeito às funções psíquicas propriamente humanas: aí tudo
está por construir. É muito pouco falar de aprendizagem. A verdade é que se
trata, neste caso, de um processo qualitativamente diferente do que ocorre
entre os animais: o ser humano não se limita a adaptar capacidades
hereditárias, exteriorizando-as no seu meio, mas apropria-se, antes de tudo,
das capacidades sociais, interiorizando-as na sua prática (SÈVE, 1994).

Dessa forma, homem do ponto de vista biológico é um ser inadequadamente
adaptável. Nesse sentido, a resposta de Lukács a esse problema é categórica: “[...] o homem,
é, antes de mais nada, como todo organismo, um ser que responde a seu ambiente. Isto
significa que o homem constrói os problemas a serem resolvidos e lhes dá resposta com base
na sua realidade” (LUKÁCS, 1969, p. 40).
Porém, o homem é um ser que dá respostas não de forma espontânea, mas com base
no acúmulo fundado na herança cultural, no legado social, de tal forma que, de acordo com
Marx, “[...] os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem arbitrariamente, nas
condições escolhidas por eles, mas sim nas condições diretamente determinadas ou herdadas
do passado.” Razão pela qual historicamente “[...] a tradição de todas as gerações mortas pesa
inexoravelmente no cérebro dos vivos” (MARX, 1976, p. 17).
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A compreensão histórico-materialista do legado cultural é imprescindível para
apreendermos o caráter fenomênico com que se manifesta o discurso ideológico das
competências cognitivas e da pedagogia do “aprender a aprender”. O capitalismo
manipulatório, no contexto da reforma neoliberal da educação, visa a constituição do
indivíduo possessivo, um dos posicionamentos valorativos contidos no lema “aprender a
aprender”, apontado por Duarte (2001), à questão da necessidade do indivíduo buscar
permanentemente o conhecimento para acompanhar o acelerado processo de mudança que
ocorre na sociedade.
Duarte salienta que o pressuposto desse posicionamento valorativo “[...] é o de que a
educação deve preparar os indivíduos para acompanharem a sociedade em acelerado processo
de mudança,” de tal forma que, contrariamente às sociedades estáticas, nas quais a educação
tradicional transmitia os “[...] conhecimentos e tradições produzidos pelas gerações passadas
[que] era suficiente para assegurar a formação das novas gerações,” na sociedade dinâmica e
em permanente mutação em que vivemos é “a educação nova (ou construtivista)” que deve
pautar a educação, considerando que “[...] as transformações em ritmo acelerado tornam os
conhecimentos cada vez mais provisórios, pois um conhecimento que hoje é tido como
verdadeiro pode ser superado em poucos anos ou mesmo em alguns meses.” O autor destaca
que para esse posicionamento valorativo, “[...] o indivíduo que não aprender a se atualizar
estará condenado ao eterno anacronismo, à eterna defasagem de seus conhecimentos”
(DUARTE, 2001, p. 41).
Duarte enfatiza que o “aprender a aprender” é apresentado por seus apologetas “[...]
como uma arma na competição por postos de trabalho, na luta contra o desemprego.”
Fundamentalmente, o lema do “aprender a aprender” apresenta-se “[...] na sua forma mais
crua, mostra assim seu verdadeiro núcleo fundamental: trata-se de um lema que sintetiza uma
concepção educacional voltada para a formação da capacidade adaptativa dos indivíduos.”
Assim, Duarte (2001, p. 42) afirma que:
Quando educadores e psicólogos apresentam o ‘aprender a aprender’ como
síntese de uma educação destinada a formar indivíduos criativos, é
importante atentar para um detalhe fundamental: essa criatividade não deve
ser confundida com busca de transformações radicais na realidade social,
busca de superação radical na sociedade capitalista, mas sim criatividade em
termos de capacidade de encontrar novas formas de ação que permitam
melhor adaptação aos ditames do processo de produção e reprodução do
capital.

De tal forma que o discurso ideológico tende a naturalizar as transformações que estão
em curso nos últimos quarenta anos, como se elas já estivessem “[...] postas desde sempre no
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capitalismo e em seu progresso ou na reprodução social da vida humana.” Nesse sentido, o
discurso da adaptação é um pressuposto funcionalista, “[...] que não põe em questão a
naturalização da sociedade na consciência humana, que não põe em questão uma natureza
emigrada para consciência humana, mas que a molda para pôr em movimento o progresso ou
a reprodução social, antes do que a humanidade que o precede” (SILVA JR. et al, 2000, p.
156).
A questão da adaptação nos remete novamente ao texto de Gramsci (1984, p. 393),
quando trata do problema da “animalidade” e industrialismo, salientando a pressão coercitiva,
exercida por meio do desenvolvimento de “[...] ideologias puritanas que moldam a forma
exterior da persuasão e do consentimento ao uso intrínseco da força.” Porém, assim que o
resultado é conquistado, a tendência é a pressão ceder, de forma que,
[...] efetivamente, estas massas ou já adquiriram os hábitos e costumes
necessários aos novos sistemas de vida e de trabalho, ou então continuam a
sentir a pressão coercitiva sobre as necessidades elementares da sua
existência (o antiproibicionismo não foi desejado pelos operários, e a
corrupção provocada pelo contrabando e o banditismo proliferava nas
classes superiores) (GRAMSCI, 1984, p. 394).

Uma vez colocada as coisas nesses termos, cabe nos posicionarmos sobre a lógica das
competências e à pedagogia do “aprender a aprender”, desocultando a contradição de uma
ideologia que destaca, o tempo todo, a importância de uma educação e formação profissional
voltadas para a autonomia do indivíduo, mas que defende exacerbadamente a adaptação do
mesmo às transformações no mundo do trabalho e na sociabilidade.

3.1 A emergência da lógica das competências
Com o desenvolvimento do complexo de reestruturação produtiva, tendo o toyotismo
como momento predominante, emergiram as noções de competência e de competências que se
constituem num forte componente ideológico das transformações que o capital promoveu nas
últimas décadas. Essas noções passaram por uma espécie de adaptação, foram revigoradas no
espaço da fábrica para, posteriormente, disseminarem-se para a totalidade social, como é o
caso do complexo social educação.
Dugué (1998) analisa o deslizamento da noção de qualificação para a noção de
competência no contexto das mudanças que afetaram o mundo do trabalho. Esse processo fez
com que as empresas passassem a investir na adaptação dos empregados às flutuações
permanentes, característica predominante do sistema a partir de então. O deslizamento de uma
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noção para outra, não ocorreu sem dificuldades para se “[...] definir os conteúdos de atividade
em perpétua evolução, a vontade de não fixar quadros que se tornariam rapidamente obsoletos
[fizeram] entrar em crise tanto os referenciais de atividade como as classificações” (DUGUÉ,
1998, 106).
Dessa forma, verifica-se a ocorrência de uma situação em que todo o modelo e sistema
de qualificação desmoronaram-se em decorrência do abalo das desestruturações das noções de
postos de trabalho e de qualificação, o que levou inevitavelmente à substituição por outra
abordagem, considerada mais dinâmica pelo capital. Ou seja, emerge com força as noções de
competência e competências, “[...] colocando as potencialidades de pessoal no centro dos
modos de análise e das formas de ação, tornam-se um instrumento indispensável das políticas
da empresa” (DUGUÉ, 1998, p. 107). Nesse sentido, Dugué enfatiza que:
A noção aparece a serviço da vontade de acompanhar com flexibilidade as
evoluções de pessoal. [...] as competências resistem duplamente à
categorização. Relativas à área do ‘ser’, ligadas ao indivíduo, ao mais
íntimo do que o constitui, as competências pouco se prestam à objetivação,
ao contrário da qualificação que dependendo do domínio do ‘ter’, pode
mais facilmente dar lugar à avaliação, classificação e hierarquização
(DUGUÉ, 1998, p. 107, grifo nosso).

Dugué (1998) ressalta que o tema da qualificação constituía-se numa arma a serviço
dos assalariados, contra as práticas da empresa, em face das revelações que faziam das
relações de poder. Por outro lado, o tema “[...] da competência, ao contrário, junto com sua
visão unificada da empresa e com a valorização dos interesses comuns, tanto aos assalariados
quanto à empresa, parece proveniente diretamente das necessidades das direções.” O
deslocamento da noção de qualificação para a de competência não é casual, pois, “[...]
coincide com uma evolução da visão que se tem da empresa”, ou seja, coincide com o
contexto do complexo da reestruturação produtiva (DUGUÉ, 1998, p. 110).
Após uma época de intensa reação operária que marcou o final da década de 1960 e a
década de 197058, coincidindo com a instauração da crise do capital, estabeleceu-se “[...] um
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Michelle Perrot (1979, p. 48-49) descreve esta reação operária mostrando o alto índice de absenteísmo nas
fábricas que trabalhavam em cadeia, nos EUA e em diversos países europeus. Perrot afirma que os operários
invocavam “[...] a fadiga nervosa ligada à sujeição aos ritmos.” Porém, afirma: “[...] com certeza que há[via]
mais do que isso: todo o conjunto de atitudes frente a um trabalho cada vez mais dificilmente suportado. O
absenteísmo é[ra] a ‘nova doença’ da indústria.” Outro forte componente desta reação foi o turn-over que
aumentou na mesma proporção do absenteísmo. A taxa de turn-over foi de “[...] 25 por cento na Ford em 1969,
essencialmente concentrado nos mais jovens operários.” O grande pesadelo das empresas, na época, era o
recrutamento de trabalhadores para suprir o absenteísmo e o turn-over. Além do que, registravam-se “[...]
importantes baixas de produtividade: ritmos perdidos, multiplicam-se as peças defeituosas. Nos anos de 1970-72,
assinalam-se mesmo verdadeiras formas de sabotagem: carroçarias riscadas, parafusos colocados aqui e ali para
bloquear a cadeia ou a máquina, guerra mais ou menos larvar com as chefias directas, que endurecem até
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consenso entre o Estado, patronato e os sindicatos para reabilitar a empresa” (DUGUÉ, 1998,
p. 111). Ocorre, então, um abandono da crítica à organização do trabalho e às relações sociais
de produção59. Verifica-se a emergência de uma prática de pesquisa voltada para os “[...]
temas da democracia e da mudança na empresa e aos conceitos, às vezes vagos, [...] tais como
a identidade ou a cultura da empresa” (DUGUÉ, 1998, p. 111). Desta forma, consolida-se um
pensamento ideológico a serviço do capitalismo manipulatório, de modos que “[...] os
conceitos pelos quais se estuda como o homem se adapta tornam-se dominantes, enquanto que
os temas do conflito ou da dominação são menos solicitados como princípios da análise do
social” (DUGUÉ, 1998, p. 111).
Dessa forma, o contexto da crise ajuda a entender a emergência da noção de
competência, inclusive seu abrigo por parte da crítica sociológica. O assim chamado
deslocamento da qualificação à competência pode ser atribuído à ofensiva do capital para
responder à crise de acumulação e à reação operária aos ritmos da produção, à organização e
exploração taylorista-fordista. Assim sendo, esta ofensiva leva as empresas a agirem no
sentido de que “[...] a mudança da problemática que acompanha a passagem de uma noção à
outra, caracteriza-se por uma atenção crescente dada à questão da relação do trabalhador com
sua ação e da maneira como ele constrói sua competência” (DUGUÉ, 1998, p. 111).
Dugué (1998, p. 111), interpretando esse processo, afirma que:
Essa mudança pode Parecer efetuar-se em detrimento da análise das relações
de força que pesam sobre esta relação: a análise profissional da competência
isto é, a descrição e a categorização daquilo que é considerado como um
atributo próprio do assalariado sucedeu sua análise sociológica isto é, a
localização da relação social da qual a categorização dá conta.

Dugué (1998) tomando por base as teses de Zarifian (1988b), afirma que o “modelo”
da competência em oposição ao de qualificação “[...] abrange um conjunto de práticas
concernentes tanto aos modos de organização do trabalho quanto às práticas de gestão de

promoverem, por vezes, a aparição de uma espécie de milícias de fábrica, sobre a qual o caso Overney chamou a
atenção. [...] Assiste-se a um recrudescer de greves ‘selvagens’, saídas da base sem intervenção sindical, com
formas de acção violentas, como a sequestração dos quadros, que tomou importantes proporções. Os comités de
base, cada vez mais freqüentes, desde 1968, em Itália e, sobretudo, depois de 1970 em França, obrigam os
sindicatos a reexaminar os problemas da organização do trabalho, da sua divisão, da grelha dos salários e das
qualificações. Estes problemas estão no âmago das greves de 1968-1970 em Itália, qualificadas de ‘Maio
rastejante’ italiano. Em França, as greves dos OE multiplicam-se sobretudo depois de 1971: Fevereiro, greve dos
OF de Mans contra a cotação por posto; Abril 1972, greve do Departamento 12, em Billancourt, para a atribuição
da classe P1F para todos, em nome do princípio ‘a trabalho igual, salário igual’, etc. Com a crise, o encerramento
das fábricas em nome da racionalização e a extensão de um desemprego, que alguns pensam ser estrutural,
colocam os problemas da organização do trabalho e do desemprego no centro das preocupações.”
59
O posicionamento crítico em relação às relações sociais de produção e à organização do trabalho, torna-se
cada vez mais escasso.
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pessoal (recrutamento, gestão da mobilidade, formação).” Destaca que na evolução da noção
de competência, ocorre também a afirmação da noção de responsabilização de pessoal, que
representa o papel de “pedra angular”. Assim, salienta que as práticas da competência
privilegiam a “mobilização dos atores” e os arranjos individuais, desprezando as negociações
coletivas, levando à reorganização das classificações, “[...] valorizam a dinâmica das pessoas
na evolução das situações de trabalho, assim como na definição dos empregos” (DUGUÉ,
1998, p. 102).
Dugué (1998, p. 102) identifica por parte dos promotores da gestão baseada nas
competências, uma crítica às “práticas que se referem à qualificação”, já que de acordo com
estes elas exprimem “[...] uma sobrevivência do taylorismo, correspondem a uma gestão dos
postos de trabalho, apoiando-se sobre a definição de organização do trabalho e sobre as
marcas que as grades de classificação representam.” Desse modo, essa autora (p. 102) salienta
que com a afirmação da noção de competência, não ocorreu apenas uma simples mudança de
ponto de vista em relação à formação, pois enquanto sob a qualificação insistia-se “[...] na
capacidade dos atores em influir sobre o sistema”, a noção de competência “[...] insiste na
modelação dos comportamentos pelo sistema”, num processo em que,
[...] ocorre uma modificação dos processos que participam da relação entre o
homem e o trabalho: referindo-se, não mais ao posto ou à qualificação, mas
às competências, modifica-se a maneira de pensar (e de agir sobre) a
articulação entre as qualidades dos trabalhadores e as exigências do trabalho
(DUGUÉ, 1998, p. 102).

A ideologia fundada nas noções de competência e de competências disputa espaço e se
sobrepõe à noção de qualificação. De tal forma que estamos diante de um revigoramento
dessas noções, que se afirmam como uma ideologia do capital tanto no âmbito da produção
quanto na educação como instância privilegiada da reprodução social60.
Analisando o surgimento do “modelo” de competência, Hirata constata que o mesmo é
resultado da evolução do debate acerca da qualificação profissional. Após vincular o “modelo
de competência” com a forma assumida pelas qualificações no “novo modelo produtivo”, que
seria o “modelo empresarial japonês”, ou seja, o toyotismo, a autora afirma que:
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Entendemos a categoria de reprodução social na perspectiva do filósofo György Lukács que afirma que: “[...]
um dos resultados mais importantes a que chegamos é que os atos do trabalho, necessária e continuamente,
remetem para além de si mesmos. Enquanto na vida orgânica as tendências para preservar a si e à espécie são
reproduções em sentido estrito, específico, ou seja, são reproduções daquele processo vital que perfaz a
existência biológica de um ser vivo. Enquanto, portanto, neste caso só mudanças radicais do ambiente provocam,
via de regra, uma transformação radical destes processos, no ser social a reprodução implica, por princípio,
mudanças internas e externas” (LUKÁCS, 1981, p. 1, grifo nosso).
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[...] a competência é uma noção oriunda do discurso empresarial [...] Noção
ainda bastante imprecisa, se comparada ao conceito de qualificação, um dos
conceitos-chaves da sociologia do trabalho francesa desde os seus
primórdios [...] noção marcada política e ideologicamente por sua origem, e
da qual está totalmente ausente a idéia de relação social, que define o
conceito de qualificação para alguns autores (HIRATA, 1994, p. 132).

De acordo com Ferretti (1997) “[...] o conceito de competência representa a
atualização do conceito de qualificação61, segundo as perspectivas do capital, tendo em vista
adequá-lo às novas formas pelas quais este se organiza para obter maior e mais rápida
valorização.” Assim, podemos afirmar que a lógica da competência é a forma assumida pela
qualificação do trabalhador no complexo de reestruturação produtiva, sob a era da
universalização dos dispositivos, princípios e nexos organizacionais do toyotismo. Afinal,
segundo as premissas assumidas por esse autor, é a produção integrada e flexível que
determina as necessidades do capital, sempre na perspectiva do processo de valorização,
produzir um progressivo “[...] deslocamento da importância anteriormente atribuída à
qualificação formal e ao saber técnico [...] para uma outra dimensão, resumida na expressão
‘saber ser’, na qual se confundem/articulam/mobilizam saberes, comportamentos,
racionalidade orientada para fins” (FERRETTI, 1997, p. 258).
Stroobants (1999, p. 20) salienta que a partir dos anos 1980 “[...] os termos saber(fazer) e competência conhecem uma riqueza que vai aumentando no vocabulário dos
sociólogos e, talvez mais ainda, dos economistas do trabalho.” Essa autora destaca que esses
termos não são recentes, mas que a profusão que leva os mesmos a espraiar-se com
intensidade é recente.
Dessa maneira, as noções de competência e de competências apareceram na esfera do
trabalho nos últimos trinta anos, e se expandem extraordinariamente, junto com o vigor do
processo de reestruturação produtiva. Dadoy (2004, p. 106) afirma que no mundo do trabalho
o termo é usado tanto no singular – competência –, como no plural – competências –,
reiterando que no mundo do trabalho atual as noções de competência e de competências
foram emprestadas da “[...] ergonomia e da sociologia, após uma longa evolução, [...] ao
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Ferretti (2009, p. 416) ao criticar a forma como certos setores da educação e outras áreas do conhecimento se
apropriam do conceito de competências, não concorda com certos usos que se faz desse conceito como se o
mesmo fosse sinônimo de qualificação. Nesse sentido afirma que “[...] a sociologia do trabalho não cometeu, no
entanto, o equívoco bastante presente nas outras áreas, de entender os dois conceitos como sinônimos.”
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longo da qual a noção se aplicou a objetos diferentes, em contextos muito diversificados e
com acepções particularizadas.62”
Evidente que a história e a trajetória das noções de competência e de competências
diferem e variam de um país para outro, assim como acontece com o complexo de
reestruturação produtiva. Embora as pesquisas de Dadoy refiram-se à França, é interessante
notarmos que “[...] o termo competência conheceu diferentes definições e empregos,
matizados por problemas concretos particulares, sem que os usuários se preocupassem muito
com a confusão que essas acepções específicas produziam” (DADOY, 2004, p. 106).
Ropé e Tanguy (1997) apropriaram-se da definição de competência do Dicionário
Larouse Comercial (editado em 1930), porque este “[...] ressalta uma das características
essenciais da noção de competências: a competência é inseparável da ação” (ROPÉ;
TANGUY, 1997, p. 16). Eis, a definição apresentada pelo dicionário:
Nos assuntos comerciais e industriais, a competência é o conjunto de
conhecimentos, qualidades, capacidades e aptidões que habilitam para a
discussão, a consulta, a decisão de tudo o que concerne seu ofício [...] Ela
supõe conhecimentos fundamentados [...] geralmente, considera-se que não
há competência total se os conhecimentos teóricos não forem acompanhados
das qualidades e da capacidade que permitem executar as decisões sugeridas
(DICIONÁRIO LAROUSE COMERCIAL apud ROPÉ; TANGUY, 1997, p.
16).

Nesse sentido, para essas autoras, a competência, uma vez colocada dessa forma, é um
atributo que só pode ser apreciado e avaliado em uma situação concreta. Entretanto, ressaltam
que a forma corriqueira dos usos que se faz dessa noção não permite uma conclusão definitiva
e conclusiva acerca da mesma. Afinal, a noção de competência “[...] se apresenta, de fato,
como uma dessas noções cruzadas, cuja opacidade semântica favorece seu uso inflacionado
em lugares diferentes por agentes com interesses diversos”. Assim, a noção de competência
possui um caráter polimorfo, e sua força social advém de sua plasticidade e das ideias que
veicula (ROPÉ; TANGUY, 1997, p. 16).
Portanto, a noção de competência não é nova – como faz crer a literatura apologética –
e passou por alterações ao longo do tempo. Nosso objetivo não é a recuperação da
historicidade do conceito de competência, pois, visamos apenas apreender o seu
revigoramento sob a reestruturação produtiva, a égide do neoliberalismo e do toyotismo.
Com o complexo de reestruturação produtiva a noção de competência disseminou-se
para diversas áreas de conhecimento (a economia, a sociologia, a educação, a psicologia, a
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Stroobants (1998a) faz uma longa exposição dos diferentes entendimentos sobre a noção de competência,
principalmente do termo saber-fazer na sociologia, na economia e na ergonomia.
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ergonomia, a administração, a linguística etc). A competência associa-se às noções de
desempenho e de eficiência, porém, nos domínios das referidas áreas do conhecimento possui
sentidos e conotações muito diferentes. Para Ropé e Tanguy, existe a tendência de outras
noções, “[...] que prevaleciam anteriormente como as dos saberes e conhecimentos na esfera
educativa, ou a de qualificação na esfera do trabalho”, ser substituídas pela de competência.
Entretanto, as noções substituídas não desaparecem totalmente, apenas perdem “[...] sua
posição central e, associadas a competências, sugerem outras conotações” (ROPÉ; TANGUY,
1997, p. 16).
No universo empresarial, o modelo de competências aparece como um termo técnico
cognitivo associado a (know-how e performance). Podendo-se mesmo, segundo Stroobants
(1997, p. 142), afirmar sua vinculação à famosa trilogia “saberes, savoir-faire, saber-ser”,
pois é a esse trio que a forma ou grade das competências visa atingir. Para essa autora, as
“competências mobilizadas” de forma sistemática impressionam muito mais pela novidade do
que pelo conteúdo.
As chamadas novas competências profissionais, caracterizam-se pela polissemia,
opacidade e plasticidade, pois, não há unanimidade sobre quais saberes podem ser designados
como competências, já que “[...] não são os saberes designados que permitem caracterizar
essas abordagens, mas o raciocínio no qual elas se inserem” (STROOBANTS, 1997, p. 137).
Entretanto, se não existe “[...] unanimidade sobre a definição das competências
progressivamente invocadas”, não significa que elas perdem importância, pois, existe “[...]
uma maneira geral de caracterizá-las por tipo de saber e, sobretudo, por um corte típico desses
saberes” (STROOBANTS, 1997, p. 140).
Para Hirata (1994) a lógica competência possui a virtude de responder à crise da noção
de posto de trabalho, colocando em primeiro plano o sujeito do processo de trabalho. Ou seja,
coloca a ênfase no trabalhador, tirando a centralidade do posto de trabalho, transferindo-a para
o indivíduo – trabalhador –, valorizando suas virtudes e qualidades. Dessa forma, desenvolvese os meios pelos quais nas empresas reestruturadas efetiva-se a “captura” e “expropriação”
da subjetividade do ser social trabalhador.
As competências cobradas pelas empresas diferem da acepção da noção em outras
esferas da sociabilidade. Nas empresas, competências dizem respeito às demandas de saberes
específicos para o exercício da atividade profissional, enquanto que em outras esferas da
sociabilidade – por exemplo, no complexo social educação – o termo competência adquire um
caráter mais genérico.
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Para Zarifian63 (2001, p. 56) a competência64 não pressupõe a negação da qualificação,
pelo contrário, salienta que sob as condições da produção moderna, a lógica competência
“[...] representa o pleno reconhecimento do valor da qualificação.” Segundo este autor, a
competência apresenta a vantagem de reverter o trabalho ao trabalhador, já que, “[...] o
trabalho não é mais, principalmente, um dado objetivável, padronizável, prescritível que
bastaria reduzir a uma lista de tarefas relacionadas a uma descrição de emprego.” Assim,
salienta o que o trabalho sob esta nova lógica “[...] torna-se o prolongamento direto da
competência pessoal que um indivíduo mobiliza diante de uma situação profissional (diante
de uma pane, diante de um problema apresentado por um cliente, diante do sucesso de uma
inovação etc.).”
Reafirmando a positividade da lógica competência, Zarifian (2001, p. 56) apela para o
reconhecimento da superioridade da mesma, afirmando que:
[...] deve-se admitir, de uma vez por todas, que esse retorno do trabalho à
competência do indivíduo que o exerce coloca, simultaneamente, a
variabilidade e a ‘evolutibilidade’ das próprias ações profissionais, em razão
não unicamente da variabilidade das situações, mas também do
entendimento que o indivíduo e a rede de trabalho na qual está inserido
podem ter das situações profissionais em dado momento.

Entretanto, o autor salienta que não basta assinalar o retorno do trabalho ao
trabalhador e destacar o entendimento prático que este tem de sua atividade. É necessário
deixar claro que diferentemente de qualquer fantasia da visão neoartesanal do trabalho
moderno,
[...] a competência individual não é nada sem o conjunto de aprendizagens
sociais e de comunicações que a nutrem de todos os lados: a montante, na
formação do indivíduo e no preparo coletivo das situações de trabalho; no
imediato nas redes de comunicação que o indivíduo pode mobilizar para
enfrentar uma situação algo complexa; a jusante, nos balanços e nas
avaliações conjuntas que podem ser feitas pelas pessoas envolvidas na
situação (ZARIFIAN, 2001, p. 56).

Nesse sentido, a lógica competência promove uma ruptura com o taylorismo, pois,
esse prendia o trabalhador no posto de trabalho, já que a qualificação estava no posto e o
trabalho constituía-se de uma lista pré-definida de operações que o trabalhador tinha que


/.

Esse autor, apesar de ter, em algumas situações um posicionamento crítico com relação às competências, deve
ser incluído no rol daqueles que fazem uma sociologia industrial, ou da empresa e não do trabalho. Portanto, a
sociologia de Zarifian expressa o pensamento empresarial.
64
A explicação do conceito de competência de Zarifian remete à noção de qualificação, sendo por isso
contraditória, pois sendo assim, é como se competência e qualificação fossem sinônimos.
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executar. Sob a competência o trabalho retorna para o trabalhador. Por isso, Zarifian (2001, p.
56) afirma que:
[...] a ruptura com a visão taylorista é virtualmente radical: onde o
taylorismo isolava (em cada posto, em cada função) e dividia (a cada um, um
fragmento específico de responsabilidade, um território segmentado), a
comunicação em torno dos eventos e do serviço aproxima e leva a
compartilhar (os saberes, as ações, as responsabilidades, as avaliações).

O autor segue suas análises pondo ênfase mudança radical que traz a lógica
competência focada no indivíduo em relação à qualificação, cujo modelo se fundava no posto
de trabalho, ou seja, à forma como essa se configurava no taylorismo-fordismo. Nesse
sentido, salienta que a competência pertence de fato ao indivíduo. A competência – destaca –
não é a qualificação de um emprego, ela “[...] se manifesta e é avaliada quando de sua
utilização em situação profissional (a relação prática do indivíduo com a situação profissional,
logo, a maneira como ele enfrenta essa situação está no âmago da competência).” Desse
modo, numa perspectiva da teoria da ação weberiana enfatiza que “[...] a competência só se
revela nas ações em que ela tem o comando destas últimas. É nestas ações que podemos
percebê-la, mesmo tendo que correr o risco de precisar inferir, dessas ações, as competências
que permitiram realizá-las com sucesso.” Nesse sentido, destaca que “[...] a competência só se
manifesta na atividade prática, é dessa atividade que poderá decorrer a avaliação das
competências nela utilizadas” (ZARIFIAN, 2001, p. 67).
Zarifian (2001, p. 68) alerta para o problema causado pelas empresas ao colocarem
ênfase acentuada na validação das competências, esquecendo-se que “[...] essas competências
apóiam-se em conhecimentos (em corpos de saberes) que nutrem sua dinâmica de renovação.”
Nesse sentido, o autor destaca que:
[...] esses conhecimentos formam-se socialmente e, se quisermos escapar de
uma validação absolutamente momentânea (tal indivíduo é competente tal
dia diante de tal situação), [...] o êxito das ações deve remeter a uma
dialética de interdependência forte entre competências e conhecimentos,
mobilizada por fontes e atores diferentes. Ao assentar a produção da
competência em sua utilização in situ, suprime-se o efeito de suas condições
de produção. Ora, a avaliação da competência é igualmente a avaliação do
processo que permite seu desenvolvimento vitorioso (e não apenas a
avaliação do indivíduo que a exerce) (ZARIFIAN, 2001, p. 68).

Zarifian (2001, p. 69) afirma que a competência não é a capacidade que tem o
indivíduo para tomar iniciativa e assumir responsabilidade diante de situações profissionais
concretas, com as quais se depara. O autor parte da premissa que, com a lógica competência a
prescrição das atividades cai por terra, pois ocorre uma abertura de espaço para a autonomia e
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a automobilização do indivíduo. De tal maneira que se torna “[...] indiscutível que a exigência
de competência significa passar a um novo patamar em matéria de envolvimento do indivíduo
em seu trabalho.” Nesse sentido, salienta que “[...] podemos enunciar esse envolvimento de
modo positivo: o indivíduo pode reencontrar plenamente o interesse por um trabalho no qual
se envolve (ZARIFIAN, 2001, p. 69, grifo nosso).
Zarifian (2001) relata que com a “a utilização da lógica competência”, as mudanças no
perfil e exigências de novas habilidades do trabalhador “[...] recorre intensamente a dois
conceitos, muitas vezes empregados um pelo outro: o da competência social e o do saber-ser.”
Quanto ao conceito de competência social, o autor salienta que se constitui em “[...] uma
abordagem que enfatiza os traços de personalidade e as aptidões do indivíduo.” Segundo
Zarifian as aptidões, principalmente aos olhos da empresa, são inatas e permanecem estáveis
ao longo do tempo, pois, “[...] é a personalidade ‘profunda’ e estável do indivíduo que se
procurará avaliar, considerando-se o indivíduo em sua totalidade, em seu ‘ser’. Dir-se-á, como
consequência dessa abordagem, que alguém é corajoso, ou que tem uma predisposição para a
autoridade” (ZARIFIAN, 2001, p. 146).
Dadoy (2004) numa perspectiva oposta à de Zarifian, pois expressa um pensamento
que se opõe ao capital, salienta que na esfera do trabalho a primeira dimensão da noção de
competência diz respeito ao saber-fazer. Para isso são mobilizados três dimensões da gestão
da força de trabalho: “[...] a das capacidades profissionais exigidas pela organização do
trabalho e pelo processo de produção; a de sua localização e das modalidades de sua
construção; e a das modalidades de seu reconhecimento.” Ou seja: “[...] (a) a questão da
organização do trabalho; (b) a questão da formação; (c) a questão da remuneração” (DADOY,
2004, p. 107).
As competências designam a relação do sujeito com sua ação, redefinem o posto e
“apresentação do indivíduo, exigência da organização e saberes do assalariado.” As
competências do assalariado que ocupa o posto, tornam este variável, fazendo imperar a
noção de elasticidade do emprego, de tal maneira que o posto ocupado pelo trabalhador tem
um papel estruturante. Nesse caso, “[...] revela-se também a influência do posto sobre o
assalariado; e a competência nasce, de fato, das possibilidades de uso e renovação dos saberes
na tarefa.” Dessa forma, essas características impõem como consequência desastrosa para o
trabalhador o fato de que “[...] a negociação, coletiva e explícita na lógica da qualificação,
torna-se individual e implícita com a lógica da competência” (DUGUÉ, 1998b, p. 110).
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A lógica das competências é um componente da organização flexível do trabalho, que
não permite mais que o trabalhador seja qualificado de forma adestrada para o cumprimento
de tarefas prescritas, como ocorria sob a organização do trabalho taylorista-fordista, em que as
tarefas eram previamente descritas e codificadas pela gerência. A lógica das competências
desenvolvida sob a produção flexível exige do trabalhador uma formação, que é
compreendida como um “[...] conjunto de competências e habilidades, saberes e
conhecimentos, que provêm de várias instâncias, tais como, da formação geral (conhecimento
científico), da formação profissional (conhecimento técnico) e da experiência de trabalho e
social (qualificações tácitas).” De tal maneira que numa situação concreta de trabalho, o
trabalhador põe em ação um conjunto de competências, que articula saberes “[...] oriundos de
várias esferas (formais, informais teóricos, práticos, tácitos) para resolver problemas e
enfrentar situações de imprevisibilidade, a mobilização da inteligência para fazer face aos
desafios do trabalho constituem características desta qualificação real” (DELUIZ, 1996, p. 6).
No entendimento de Dadoy (2004, p. 122) “[...] a noção de competência que, mais ou
menos, esteve na base das modificações das políticas de mão-de-obra por intermédio das
novas ferramentas de gestão da mão-de-obra” constituiu-se numa ferramenta que foi utilizada
intensivamente “[...] em favor dos interesses do empregador, em detrimento dos interesses dos
assalariados” (DADOY, 2004, p. 122).
De fato, segundo Dugué (1998), as empresas passaram a adotar a mobilização das
competências como instrumento de seu desenvolvimento e um meio “[...] para moldar a
relação do trabalhador com o seu trabalho.” Assim, salienta que sua concepção de
competência apóia-se nos resultados de pesquisa que realizou no início da década de 1990 em
quatro empresas65 que visavam atingir as formações gerais de seus “operadores”, “[...] sem
fornecimento de diplomas, apelando para a dinâmica dos atores, ação de tipo participativo,
descentralização das estruturas e modificação da cadeia hierárquica de maneira a tornar a
organização qualificante –, para agir sobre as competências de seu pessoal.” Destaca-se que
essas modalidades, apesar de aparentemente diversas, possuem uma ambição idêntica, pois
visam “[...] suscitar novos comportamentos no trabalho e recolocam, em grande parte, as
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Dugué (1998, p. 103) afirma que “[...] os assalariados em questão eram empregados pouco qualificados (banco
ou companhia de seguros para três empresas, codificação estatística para a quarta), trabalhando em serviços
submetidos às transformações clássicas no mundo dos escritórios (acesso ao processamento de informações
graças ao desenvolvimento da informática integrada, polivalência crescente tanto em matéria de produtos quanto
de funções, intrusão da dimensão comercial no seio da atividade administrativa). Os empregados estudados [...]
estão no centro da lógica da competência, cujo papel seletivo se exerce principalmente sobre os operários e
empregados menos qualificados. Eles oferecem, portanto, uma boa ocasião para pôr em questão o uso da noção
de competência pelas empresas.”
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transformações da organização sobre a responsabilização do quadro de pessoal que se torna,
ao menos nos discursos que lhe são destinados, os atores privilegiados da mudança”
(DUGUÉ, 1998, p. 103).
Assim, a lógica das competências deve ser pensada como “[...] uma noção a serviço
das políticas da empresa.” Esta noção concorre com a de qualificação “[...] tanto nas práticas
na qualidade de princípio de organização da gestão de pessoal quanto na análise na qualidade
de categoria permitindo pensar o social.” De tal maneira, que a lógica das competências
possui características que “[...] correspondem às evoluções postas em prática pelas direções
das empresas a tal ponto que definir a noção equivale a elucidar os motivos das políticas de
gestão de pessoal” (DUGUÉ, 1998, p. 104).
A noção de competência emergiu e se firmou juntamente “[...] com a transformação
dos saberes necessários à ação das novas formas de organização do trabalho.” Com a
consolidação da competência, “[...] tomam lugar a bricolagem, o saber-fazer proveniente da
experiência, as receitas nascidas da história individual ou coletiva dos assalariados, ao lado
dos saberes mais teóricos tradicionalmente valorizados na lógica da qualificação.” As novas
formas de organização do trabalho, engendraram novas exigências de saberes para a
adaptação dos trabalhadores à nova realidade (DUGUÉ, 1998, p. 104).
Diante desse quadro, ciente de que os empregos que exigem baixa qualificação,
sobretudo, no setor terciário – no qual realizou suas pesquisas – “[...] inscreve-se no interior
das possibilidades e restrições ligadas à informática integrada”, Dugué (1998, p. 105) afirma
que:
[...] se as formas da divisão do trabalho se modificaram suficientemente para
ocasionar novas exigências que justificam o recurso às políticas de
mobilização da competência a restrição, antes expressa de maneira direta
pelo conjunto dos procedimentos provenientes dos serviços funcionais, longe
de ter desaparecido, encontra-se hoje, apenas objetivada nos softwares.

O apelo às competências parece expressar a valorização dos saberes da experiência
que “[...] permitem aos assalariados resolver os problemas surgidos quotidianamente por
causa da inadaptação das decisões centralizadas à realidade do trabalho.” Entretanto, as
práticas que recorrem à competência, ao recusar “[...] colocar os saberes em primeiro plano, o
que anda junto com o desinteresse pelos diplomas, pode surgir a serviço da vontade de manter
os assalariados num estatuto de executantes que têm pouco acesso às decisões verdadeiras.”
De fato, a ocorrência da valorização da experiência dos assalariados, por um lado, e, por
outro, “[...] a desvalorização do conhecimento científico que, supostamente, não se adapta às
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necessidades da ação, correspondem às restrições no seio das quais se desenvolve a atividade
dos novos executantes”. Portanto, estrategicamente, as empresas – ao se reestruturarem
produtivamente – reconhecem e valorizam os saberes de seus empregados, porque são
necessários, “[...] mas nos limites estreitos estabelecidos pela divisão do trabalho que, embora
deixem ouvir os apelos à mobilização dos atores, só permite aos executantes uma iniciativa
sob controle.” Nesse sentido, salienta que a noção de competência, vincula-se estreitamente à
noção de transferibilidade, favorecendo a elaboração de espaços profissionais que guiam os
assalariados no desenvolvimento da flexibilidade (DUGUÉ, 1998, p. 105-106).
As competências podem ser definidas como uma relação do indivíduo com uma dada
situação profissional, por isso, elas “[...] dificilmente podem ser compiladas, abstração feita
do contexto no qual elas são supostamente observadas.” De tal maneira que, “[...] tanto pela
importância dada ao assunto como por seu aspecto ‘contingente local’, a competência
favorece as práticas individualizantes que são uma das condições da habilidade e da
flexibilidade necessárias ao acompanhamento das reestruturações” (DUGUÉ, 1998, p. 107).
A instabilidade em que mergulharam os sistemas de trabalho, a partir do início da
década de 1980, tornou impossível “[...] se apoiar sobre a análise das tarefas para guiar e
definir as formações.” No entanto, determinadas formas de avaliação de competências
trabalham na mesma perspectiva da análise ocupacional, o que torna contraditório o discurso
da sociologia do trabalho, segundo o qual à medida que a performance do trabalhador no
posto não serve mais de ancoragem e referência para a formação, esta em vez de continuar
sendo encarregada de transmitir os conhecimentos, passou então a ser usada como
instrumento para “[...] favorecer a ‘adaptabilidade profissional’ pela aquisição de
competências transversais” (DUGUÉ, 1998, p. 108).
De acordo com a Comissão do relatório Delors (1999), no Relatório para a UNESCO
da Comissão Internacional sobre Educação para o século XX – Educação: um tesouro a
descobrir – existem várias origens para o aumento das exigências em matéria de formação. De
maneira tal que teria ocorrido, nas últimas décadas, uma valorização do trabalhador que
passou a exercer tarefas com exigência de maior nível intelectual e mental, “[...] como o
comando de máquinas, a sua manutenção e vigilância, ou por tarefas de concepção, de estudo,
de organização à medida que a máquinas se tornam, também, mais ‘inteligentes’ e que o
trabalho se desmaterializa” (DELORS, 1999, p. 94).
Dessa forma, a Comissão que elaborou o relatório Delors (1999) entende que há um
aumento de exigências de qualificação em todos os níveis, por diversas razões. Assim,
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entende que, com “[...] respeito ao pessoal de execução a justa posição de trabalhos prescritos
e parcelados, deu lugar à organização em ‘coletivos de trabalho’ ou ‘grupos de projeto’ a
exemplo do que se faz nas empresas japonesas: uma espécie de taylorismo ao contrário.” Essa
forma de organização, na visão da Comissão, produz uma indiferenciação entre os
trabalhadores, cujo resultado é a personalização das tarefas. O fato é que, segundo a
Comissão, os empregadores passaram a substituir rapidamente “[...] a exigência de uma
qualificação ainda muito ligada, a seu ver, à idéia de competência material” para uma
exigência de uma competência individual com maior nível mental e intelectual, com aptidões
para a participação em grupos e coletivos de trabalho, que se apresenta como uma “[...]
espécie de coquetel individual, combinando a qualificação, em sentido estrito, adquirida pela
formação técnica e profissional, o comportamento social, a aptidão para o trabalho em equipe,
a capacidade de iniciativa, o gosto pelo risco” (DELORS, 1999, p. 94).
O relatório destaca também a busca de um compromisso pessoal do trabalhador, que é
considerado um agente de mudança, de tal forma que fica evidente que as qualidades do
trabalhador, ditas “[...] muito subjetivas, inatas ou adquiridas, muitas vezes denominadas
‘saber-ser’ pelos dirigentes empresariais, se juntam ao saber e ao saber-fazer para compor a
competência exigida – e mostra bem a ligação que a educação deve manter [...] entre os
aspectos da aprendizagem.” A Comissão salienta que se tornam cada vez mais fortes as
exigências de novas qualidades “[...] como a capacidade de comunicar, de trabalhar com os
outros, de gerir e de resolver conflitos.” Ressalta-se ainda que com o desenvolvimento do
setor de serviços esta tendência tem se tornado cada vez mais forte (DELORS, 1999, p. 94).
Apesar da referência que faz a Comissão da UNESCO às empresas japonesas, a
mesma é incapaz de apreender o verdadeiro espírito do toyotismo, pois se refere
superficialmente a apenas alguns aspectos fenomênicos da organização do trabalho e as
exigências de qualificação do sistema toyota de produção. Ao permanecer apenas na descrição
fenomênica do processo foi incapaz de apresentar uma análise concreta do processo de
reestruturação produtiva e, a partir daí as verdadeiras exigências de novas qualificações.
Dessa forma, não há no relatório sequer referência aos novos nexos e dispositivos
organizacionais desenvolvidos pelo toyotismo (just-in-time/kan-ban, kaizen, CCQ, CQT etc.).
A Comissão do relatório Delors salienta que as aprendizagens – aprender a fazer –
não podem mais se restringir à simples transmissão de práticas mais ou menos rotineiras,
justifica e direciona a mudança de perspectiva da formação profissional, transitando do
conceito de qualificação profissional, que norteou a discussão em torno da formação para o
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trabalho no contexto do fordismo/taylorismo – a era dourada do capitalismo – depois da
Segunda Guerra Mundial, para o conceito de competências que se consolidou ao longo do
processo de reestruturação produtiva, que tem no toyotismo o seu momento predominante.
A Comissão não deixou de fazer sua famosa viagem também pela ideologia do fim do
trabalho, alegando que o lugar ocupado por este nas sociedades industrializadas está passando
por profunda alteração. Indaga o que ocorreria “[...] se amanhã o trabalho deixasse de ser a
referência principal em relação à qual se define a maior parte das pessoas?” Responde que é
levada a colocar esta questão, porque observa a diminuição do tempo dedicado ao trabalho em
decorrência da “[...] chegada mais tardia dos jovens ao mercado de trabalho, redução da
idade de aposentadoria, férias anuais mais longas, redução da semana de trabalho,
desenvolvimento do trabalho em tempo parcial.” Quer dizer, as constatações da Comissão são
reais e incontestáveis, porém, são apenas aparências, pois detém a análise apenas nos aspectos
fenomênicos e superficiais, tanto é que se obriga a reconhecer a intensificação do trabalho
precário ao afirmar que diante da dificuldade para “[...] se conseguir o pleno emprego, se
comece a caminhar para uma multiplicidade de estatutos e de contratos de trabalho: trabalho
em tempo parcial, trabalho com duração limitada ou precária, trabalho com duração
indeterminada, desenvolvimento do auto-emprego” (DELORS, 1999, p. 109-110).
Entretanto, a Comissão reconhece a importância do mundo do trabalho, afirmando que
este é um espaço privilegiado de educação. Dessa forma, salienta que o trabalho possui um
valor formativo, proveniente da aprendizagem de um conjunto de habilidades, que cresce
quando inserido no sistema educativo. Nesse sentido, é importante que esse valor formativo
seja reconhecido nas diversas sociedades, o que “[...] implica a necessidade que se leve em
conta de atenção, em especial por parte da universidade, a experiência adquirida no exercício
de uma profissão.” Desse modo, a Comissão salienta que “[...] o estabelecimento sistemático
de pontes entre a universidade e a vida profissional deveria, nesta perspectiva, ajudar os que
assim o desejassem a completar a sua formação.” Dessa forma, defende que se multipliquem
as parcerias entre as empresas e o sistema educativo, pois esta aproximação favorece a
formação inicial e a formação contínua. Sobretudo, recomenda a Comissão que se deve
ofertar formações em alternância para os jovens completarem ou corrigirem a formação
inicial, conciliando o saber com o saber-fazer, facilitando sua inserção na vida ativa. Assim,
como se deve facilitar para que os adolescentes tomem consciência “[...] das dificuldades e
oportunidades da vida profissional, ajudando-os a adquirir um conhecimento mais perfeito de
si mesmos e saber orientar-se.” Dessa forma, a educação facilita o acesso da nova geração à


*1(


idade adulta, ao mesmo tempo em que favorece a inserção social (UNESCO, 1999, p. 113).
Diante de tudo isso, de acordo com nossa posição, a lógica das competências é uma
panaceia que se constitui num dos mecanismos que permitem aos empregadores – sob a
reestruturação produtiva e o toyotismo – aprofundarem o processo de “captura” e
“expropriação” da subjetividade do trabalhador individual e dos coletivos de trabalhadores,
apropriando-se da afetividade. Embora, a exigência e a cobrança das competências ocorram
também sobre o trabalhador individual, sob o toyotismo prevalece a valorização do “espírito
de equipe”, por intermédio do estímulo psíquico, já que “[...] através do team, o toyotismo
simula um ideal de civilização proposto a todos operários ou empregados. Este ideal (ou
meta) confere um sentido global à sua ação” (ALVES, 2007a, p. 137).
A verdadeira origem das exigências de mudanças na qualificação foi o processo
desencadeado pelo novo complexo de reestruturação produtiva com seus novos dispositivos
organizacionais (e institucionais) que “[...] é a constituição de um novo nexo psicofísico capaz
de moldar e direcionar ação e pensamento de operários e empregados em conformidade com a
racionalização da produção” (ALVES, 2007, p. 120).
As transformações na organização do trabalho, com a introdução de inovações
técnicas e gerenciais promoveram uma deterioração nas relações entre os empregados. As
mudanças no âmbito da formação, com o deslocamento da noção de qualificação para as
noções de competência e de competências também influíram sobre esse processo, de maneira
que “[...] a polivalência, responsabilizando cada empregado sobre o conjunto das tarefas que
concernem a um processo, reduz as oportunidades de recorrer aos outros e de colaborar dentro
da equipe; esgota assim a corrente de trocas fáceis e cordiais, características do ‘bom
ambiente’” (DUGUÉ, 1998, p. 125).
As noções de competência e de competências, portanto, se encaixam perfeitamente
nos dispositivos organizacionais do toyotismo, que é o momento predominante da
reestruturação produtiva. Enquanto a noção de qualificação diz respeito à visão estática do
mundo do trabalho taylorista-fordista, a noção de competência é apresentada sempre
associada a termos como “novo”, “inovação”, “mudança”, “mutação”, “evolução”,
ideologicamente aparece sempre associada à ideia de “transformação” (ROCHE, 2004, p. 38).
A crítica apontada por Roche (2004) remete-nos ao caráter ideológico que encobre a
questão central da qualificação como relação social, pois isso remete necessariamente às
relações de classe e às categorias que tratam da contradição capital-trabalho. A visão
apologética dos ideólogos do capital sobre a produção flexível fustiga e renega todas as
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categorias que tentam problematizar o mundo idílico e fantasioso do capital globalizado.
Assim, é necessário repor o debate a partir da visão “relativista” da qualificação profissional,
tratando-a como questão de classe que é construída na relação social.
A lógica das competências traz embutida em seu bojo um amplo, complexo e
polêmico rol de noções sobre os saberes (saber, saber-fazer, saber-ser). Nesse sentido, esta
ideologia articula-se com a pedagogia do “aprender a aprender”. Disso trataremos na
sequência.

3.2 A lógica das competências e a noção de saberes

A reestruturação produtiva impôs um nível maior de exigência dos saberes relacionais
e comportamentais e um padrão mais alto de cooperação entre os trabalhadores por meio das
equipes. Os empregadores passaram a fazer esse tipo de exigências em decorrência da crise de
sociabilidade na transição do fordismo para as organizações de caráter flexível do trabalho.
Com isso, os saberes técnicos tornaram-se muito mais abundantes e baratos, enquanto que os
saberes comportamentais e relacionais mergulharam numa crise. Daí toda a ênfase na
necessidade de formar trabalhadores flexíveis e de adaptáveis às novas situações de trabalho.
O deslocamento da noção de qualificação para as noções de competência e de
competências não é um simples efeito discursivo, pois, concretamente provoca mudanças no
âmbito da empresa e, impacta diretamente sobre o trabalho. Ocorrem alterações na
organização do trabalho nos postos, muda-se a classificação e também as formas de
contratação. Estas ocorrências afetam diretamente a subjetividade dos trabalhadores.
Geralmente “[...] o savoir-faire subdivide-se em uma série de módulos que
correspondem a tarefas ou a funções diferentes”. Essas tarefas ou funções concretizam-se em
saberes “saber-agir” “saber-transformar”. A lógica das competências impõe o chamado
padrão de “[...] polivalência e multifuncionalidade, de controle de qualidade e de manutenção
possível para cada categoria de trabalhadores e tipos de empresa” (HIRATA, 1994, p. 130).
Stroobants (1998a, p. 20-21) menciona que desde os anos 1980 vem aumentando no
vocabulário dos sociólogos do trabalho o uso dos termos saber(-fazer). Destaca que nos
programas de pesquisas dedicados ao tema “tecnologia-emprego-trabalho”, desde 1984-1985
vem ocorrendo uma “[...] frequência elevada dos termos saber e saber-fazer [...] [que] tende a
sugerir um deslizamento ou eclipse do conceito de qualificação.” Essa tendência levou a
autora a afirmar que:
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[...] em seguida, a perspectiva parece ampliar-se para formas de
conhecimentos mais gerais, para competências que ultrapassam o ato
técnico. Ao mesmo tempo, o deslocamento do interesse da qualificação para
as competências se manifesta como substituição de abordagem, participando
incontestavelmente de uma tendência mais geral a privilegiar as
representações locais dos atores antes da análise das estruturas
(STROOBANTS, 1998a, p. 21).

Stroobants (1998a, p. 21) lembra que o efeito da revelação é o ponto semelhante entre
os diversos estudos que analisou66. A autora explicita o que entende por efeito da revelação,
afirmando que:
[...] as práticas cognitivas dos trabalhadores são efetivas, necessárias e
relativamente desconhecidas, sem unanimidade com as representações
formais instituídas pelas classificações profissionais ou os certificados
escolares, ou com aquelas que foram elaboradas até agora pelos
pesquisadores. Na ausência de acordo sobre os critérios de identificação
dessas práticas cognitivas – supondo que esses critérios sejam explicitados –
não há unanimidade sobre a natureza e o alcance desses saberes a não ser
que são mais ricos, mais abrangentes e mais complexos que o previsto
(STROOBANTS, 1998a, p. 21).

Stroobants destaca que são as lições a tirar do taylorismo, que aparece sempre como a
experiência de referência nas pesquisas. De tal modo que “[...] é menos na natureza e no
alcance dos saberes revelados do que na maneira de revisar essas previsões anteriores que se
assinalam coerências entre essas múltiplas abordagens.” Assim, salienta que para alguns
autores, “[...] o desnível observado entre os efeitos esperados do taylorismo e as competências
empregadas hoje não anula o modelo anterior, mas exige sua atualização.” Dessa forma – com
base nas obras de Terssac e Coriat (1984); Kern e Schuman (1984) –, Stroobants afirma que
“[...] as previsões quanto às tendências à desqualificação ou à polarização das qualificações
não são mais aceitas atualmente67”, entretanto, sua validade para a compreensão do passado,
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Stroobants (1998, p. 20) salienta que analisou a revista Sociologie du Travail e afirma que “[...] o índice
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formação e de sua experiência profissional, embora, do ponto de vista da concepção relativista de qualificação,
sejam elas avaliadas, pelo capital, menos por elas mesmas e mais pela sua funcionalidade.”
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ou mesmo para certos setores na atualidade não pode ser descartada. O que está em causa são
a generalidade e a atualidade do modelo, pois, as práticas de trabalho e as políticas de
emprego evoluíram (STROOBANTS, 1998a, p. 21-22).
Nesta perspectiva, demonstra que para outros autores, “[...] a revelação empírica
reivindica (Berthelot, 1985) ou manifesta (Maurice, 1989) uma modificação de paradigma,
uma reviravolta de abordagem, por parte dos próprios pesquisadores.” Assim, destaca que
nesta nova linha de abordagem, “[...] para encontrar os saberes dos trabalhadores, é necessário
em primeiro lugar procurá-los além das aparências, aquelas que decorrem da perspectiva de
pesquisa, ou aquelas que a realidade empírica fornece” (STROOBANTS, 1998a, p. 21-22).
Entretanto, é possível encontrar nas abordagens sobre os saberes dos trabalhadores,
argumentos para apoiar tanto a identificação da mudança, como a da continuidade –
dependendo dos critérios adotados –, até que ambas se esgotem. Assim sendo, Stroobants
(1998a, p. 22) afirma que:
De um lado, na hipótese de uma mudança de perspectiva, poder-se-ia supor
que uma aplicação retrospectiva do novo paradigma à situação dita
‘tayloriana-fordiana’ revele saberes ignorados. De outro, na hipótese de uma
mudança efetiva das competências mobilizadas na produção, poder-se-ia
então interrogar a flexibilidade das interpretações propostas na pesquisa, se é
verdade que elas se limitam a inferir tendências globais a partir das
mudanças que se deixam ver.

Nesse sentido, Stroobants (1998a) se propôs examinar a descoberta desse
deslocamento de perspectiva, ou seja, “a natureza dos saberes revelados”. Para tanto, examina
as obras de diversos autores ao longo das décadas de 1970 e 1980, no tocante à questão do
saber-fazer/saber-ser. Com base em Saglio (1972), Stroobants (p. 23) salienta que “[...] os
sinais precursores de um conhecimento operário são registrados nas indústrias de process”.
Destaca que os operários, de um centro de pesquisa química, “[...] se mostram efetivamente
capazes, sem instruções detalhadas, de interpretar sinais, esquemas e outros diagramas para
assimilar o desenvolvimento do processo.” Stroobants afirma, diante dessa informação que,
de acordo com essa perspectiva, os saberes dos operários se professam através da ignorância,
“[...] os trabalhadores ignoram seus conhecimentos precisamente porque se enganam sobre a
organização da empresa. Duplamente desviada, a relação dos operários com o saber,
considera Saglio, parece encontrar suas raízes na ‘pertença de classe’” (STROOBANTS,
1998a, p. 23).
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Stroobants (1998a) salienta que na obra de Desbrousses e Peloille (1975)68 destaca-se
“[...] a referência à classe e às relações de produção69 [que] é constitutiva da atitude
empírica.” Para Debrousses e Peloille, segundo Stroobants, “[...] nem a reconquista da
autonomia, nem a valorização da experiência profissional têm [...] o sentido de uma
aproximação entre trabalho manual e intelectual.” De fato, para aqueles autores, “[...] a prática
– a repetição e a experiência de tarefas, por mais banalizadas que sejam – requer e gera
necessariamente os conhecimentos que, por serem abafados, não são menos indispensáveis à
produção” (STROOBANTS, 1998a, p. 23).
Stroobants (1998a, p. 23) relata que “[...] a distinção entre saberes formais e informais,
entre instruções prescritas e saberes práticos, ‘adquiridos empiricamente no trabalho’”, se
afirmou a partir da análise da organização do trabalho em petroquímica, no final da década de
1970. A obra de Linhart (1978)70 é uma das pioneiras nesse quesito. Stroobants (1998a, p. 23)
afirma que:
Desde esse momento, a atenção é centrada sobre a construção, a partir da
experiência repetida de um conhecimento concreto dos parâmetros físicos da
produção, sobre sua extensão possível ao conjunto do processo, sobre a
estruturação desse conhecimento sob forma de receitas – portanto sobre sua
transmissão oral – e sobre sua mobilização potencial em caso de incidente.

Stroobants argumenta que durante a década de 1980 ocorreu uma multiplicação das
manifestações da criatividade operária, que “[...] confirmam a relatividade das figuras da
ignorância atribuída [por Saglio] aos assalariados.” Nesse sentido, a autora salienta que “[...]
enganados, até então, pela norma tayloriana, os observadores parecem enfim tomar
consciência das astúcias, dos truques e outras bricolagens há muito tempo praticados
clandestinamente na empresa (trabalho ‘irregular’, por exemplo) ou além, a título de exutório”
(STROOBANTS, 1998a, p. 24).
Stroobants tem toda razão na crítica que faz às afirmações de Saglio, pois este – em
nosso entendimento –, como um intelectual marxista deveria ter prestado atenção às
interessantes críticas de Gramsci ao taylorismo-fordismo, em diferentes momentos de sua
vasta obra. Assim, Gramsci (s/d, p. 10) afirma que:
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Na verdade, o operário ou proletário, por exemplo, não se caracteriza
especificamente pelo trabalho manual ou instrumental, mas por esse trabalho
em determinadas condições e em determinadas relações sociais (sem falar no
fato de que não existe trabalho puramente físico e de que mesmo a expressão
de Taylor, ‘gorila amestrado’, é uma metáfora para indicar um limite numa
certa direção: em qualquer trabalho físico, mesmo no mais mecânico e
degradado, existe um mínimo de qualificação técnica, isto é, um mínimo de
atividade intelectual criadora).

De toda a exposição de Stroobants, interessa-nos destacar as conclusões que esta faz
da obra de Peyrard (1987), para quem a noção de saber-fazer “[...] não somente é insuficiente,
mas constitui um obstáculo ao estudo das formas do conhecimento industrial.” Salienta-se que
o posicionamento adotado por Peyrard entende que a perspectiva da noção do saber-fazer
“[...] pode contribuir para dissipar o mito do operário ‘automatizado’, [porém], a insistência
nos saber-fazer, prossegue, mascarou em primeiro lugar o ‘saber’, reduzindo-o
completamente a um conjunto de ‘truques adquiridos pelo hábito e pela rotina’.” Diante disso,
a proposta de Peyrard, então, é de se optar “[...] pela ‘lógica técnica específica’ que tende a
desenvolver-se nas indústrias de ‘process’” (STROOBANTS, 1998a, p. 26-27).
As pesquisas realizadas na década de 1980 registraram situações variáveis quanto à
organização do trabalho e aos conteúdos das atividades. Entretanto, Stroobants salienta que
naquele contexto produziu-se uma abundante literatura que fez emergir a noção de
competências, por meio da intensificação sistemática da polivalência e das “[...]
recomposições dos cargos de trabalho estabelecem as condições de uma comparação, sob o
ângulo da mobilidade e das competências transferíveis.” A autora salienta que as pesquisas
realizadas nas fábricas metálicas, “[...] particularmente às aplicações da máquina-ferramenta
de comando numérico, apresenta também esse deslizamento característico da noção de
qualificação às de saber-fazer, de domínio ou de competência.” Nesse sentido, desenvolve-se
uma transformação no âmbito da formação e uma série de práticas polivalentes, além da
pluriatividade e da polifuncionalidade que “[...] são chamadas a dar conta, de maneira
sintética, das contradições entre a explosão – relativa – dos cargos fixos de trabalho e a
manutenção dos critérios de diferenciação entre categorias de mão-de-obra” (STROOBANTS,
1998a, p. 27).
Na década de 1980, também se instaurou a “conjuntura informática” que trouxe no
conjunto de sua definição “[...] o próprio vocabulário da informação e da comunicação”,
processo que reconhece não apenas “[...] a performance requerida, mas também a
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competência adquirida” (DURAND; LOJKINE, et al 198671, apud STROOBANTS, 1998a, p.
27). Nesse contexto de deslocamento da qualificação para a competência, visando vencer os
obstáculos na avaliação de trabalho, as análises e descrições do “[...] conteúdo das
competências mobilizadas além de uma empresa particular se orientam na via característica
da generalização, recorrendo abundantemente aos critérios de senso comum, para apreciar
uma evolução cujo ponto de partida permanece por si só discutível” (STROOBANTS, 1998a,
p. 27-28).
Analisando as obras de diversos autores que se debruçaram sobre o problema do
deslocamento conceitual da noção de qualificação para a de competência, que na verdade – de
acordo com o posicionamento que adotamos – trata-se da viragem decorrente do processo de
reestruturação produtiva, de instauração de novas técnicas e novas formas de gestão e
organização, em que o toyotismo tendia a firmar-se como “modelo” hegemônico. Stroobants
(1998a, p. 28) salienta que os pesquisadores são postos diante de uma nova realidade, em que
“[...] os operários participam de reuniões, dos grupos de expressão, dos círculos de qualidade,
que fazem sua manutenção, intervêm em sua manutenção ou verificam a qualidade das peças,
parecem ter mais iniciativas e responsabilidade do que antes.” Verifica-se, segundo esta
autora, um aumento das tarefas de fabricação e manutenção o que sugere a requisição de
conhecimentos mais amplos, pois “[...] a distribuição móvel das tarefas deixa-se interpretar
como quebra de barreira entre saber operacional e saber teórico.” De tal maneira, que os
coletivos de trabalho organizados em “ilhotas” colocam a questão da comunicação como uma
nova exigência, em um processo que apresenta a informática “como uma linguagem de que é
necessário se apropriar, pela leitura dos códigos e sinais” (STROOBANTS, 1998a, p. 28).
Após longa exposição sobre o deslizamento da noção de qualificação para a de
competência, em que a análise evolui no sentido de mostrar que esta última não é um raio em
céu azul, pois é um dos componentes do processo de reestruturação produtiva, Stroobants
(1998a, p. 28) chega aos nexos organizacionais do toyotismo, afirmando que:
Desde que as cadências do ‘Just-in-Time’ são regidas pela operação final de
montagem das peças, pela saída da montagem e não mais somente pelos
tempos atribuídos ou o ritmo imposto pelo comboio do começo ao fim, a
oficina em questão parece comportar-se como uma pequena empresa
preocupada em satisfazer pedidos e implicar o trabalhador coletivo nas
preocupações de gestão e de qualidade da produção. A partir do momento
em que se trata de dominar ‘fluxos tensos’, a pane torna-se tanto mais crítica
porque mais visível, em uma regulação programada ou comandada pelos
‘mapas de instrução’ do Kanban. Tornam-se ainda mais visíveis também as
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capacidades de antecipar essas panes, resolver problemas, intervir de
maneira mais sutil, mais qualitativa.

As aptidões são mais visíveis e mais flexíveis, de maneira que a definição mais correta
para elas não pode ser outra além de “capacidades de evolução” ou “limite máximo de
competências”. As modificações promovidas pelas indústrias provocavam uma “[...]
inadequação entre a divisão das tarefas e das funções e os saberes efetivamente mobilizados
pelos trabalhadores”. Nas tentativas de redefinir e reclassificar as competências dos
trabalhadores, a partir do instrumento informático, visando enriquecê-las e ampliá-las
revelava-se a natureza das tarefas ou das funções exercidas por estes, como critérios para
dividir e recompor os saberes (STROOBANTS, 1998a, p. 29).
Os diferentes saberes sociais revelam-se em diferentes atividades profissionais, na
indústria, na construção civil, na agricultura, “[...] do mesmo modo que, em outras áreas, as
‘regras da arte’ tendem a repercutir no modo de profissionalização dos policiais (Monjardet,
1987) e dos professores (Demailly, 1987)”. Assim como “[...] cada vez mais e em numerosos
setores, a qualificação social (saber ser) tende a preceder a qualificação propriamente técnica
(‘savoir-faire’)” (BROUDIC; VATIN, 198972 apud STROOBANTS, 1998, p. 29).
Cabe questionarmos se efetivamente a lógica das competências e os saberes
desenvolvidos no contexto da reestruturação produtiva e a forma como as empresas
reestruturadas relacionam-se com o trabalho trazem ganhos significativos aos trabalhadores. É
legítimo afirmar que os trabalhadores obtêm ganhos em termos de saberes técnicos e também
nos de outra natureza tais como: competências de gestão, de comunicação e de domínio da
lógica formal? A reestruturação produtiva e o consequente deslizamento da noção de
qualificação para o de competências trazem somente aspectos positivos para o mundo do
trabalho?
Em nosso entendimento, em concordância com Kuenzer (2007), com a reestruturação
produtiva ocorre um processo em que a minoria dos trabalhadores ganha, enquanto a maioria
perde. Ganham aqueles que estão no centro da cadeia produtiva, no foco principal das
empresas, que exercem atividades complexas para as quais a aprendizagem na educação
básica é necessária, porém insuficientes. De tal sorte que esse processo exige o
desenvolvimento de uma educação fundada em pressupostos científico-tecnológicos e sóciohistóricos de nível elevado. Ou seja, o capitalismo reestruturado promove uma combinação
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que resulta num processo que “[...] retransfere o saber-fazer para o trabalho, apropriando-se
de sua dimensão intelectual, procurando envolver mais intensamente a subjetividade operária”
(KUENZER, 2007, p. 1170). Concomitantemente, o processo de reestruturação promove a
transferência de “[...] parte do saber intelectual para as máquinas informatizadas, que se
tornam mais inteligentes, reproduzindo parte das atividades a elas transferidas pelo saber
intelectual” (KUENZER, 2007, p. 1170). Sendo assim, essa autora salienta que “[...] a
flexibilidade, atributo geralmente exercitado internamente às firmas, advém da capacidade de
trabalhar intelectualmente e atuar praticamente, para usar a expressão gramsciana (Gramsci,
1978), estabelecendo-se uma maior integração entre concepção e atuação” (KUENZER, 2007,
p. 1170).
De tal maneira, que ganham com a elevação da intelectualidade, com melhorias da
qualificação e apropriação do saber acumulado, apenas os trabalhadores do núcleo central da
empresa reestruturada. Para a maioria, que são aqueles a quem resta a alternativa de
desenvolver atividades multitarefas, sobra o trabalho parcial, fragmentado, terceirizado e
subcontratado.
No mais, a educação e a formação que se conforma com a reforma decorrente da
reestruturação produtiva e o neoliberalismo, tem por objetivo a constituição de um novo tipo
de homem, ou seja, o sujeito social trabalhador palatável e útil ao capital. Nesse sentido, a
lógica das competências satisfaz plenamente a necessidade do capitalismo manipulatório
reestruturado.

3.2.1 Os fundamentos das competências: saber-fazer, saber-ser

Sulzer (2004) ao analisar numerosos referenciais de competências de empresas e de
programas de formação, salienta que a ausência de uma definição universal para a categoria
competência, dá lugar ao surgimento de concepções fundadas em agrupamentos de saberes
muito amplos. Essa ocorrência dá-se pelo fato inegável de que toda atividade humana requer
aptidões para sua execução.
Nesse sentido, Sulzer (2004, p. 94) afirma que:
O fato intransponível, de que a atividade humana requer, em todas as
ocasiões, aptidões que se situam espontaneamente na ordem dos
conhecimentos adquiridos e da habilidade do comportamento de interação
torna favorável o uso do termo ‘competências’ na sua declinação plural e na
sua fragmentação em categorias que remetem diretamente às aptidões
supracitadas: os ‘saberes’, o ‘saber-fazer’ e o ‘saber-ser’.
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Sulzer (2004, p. 93) ao refletir sobre a forma fenomênica adquirida pela noção de
competência – sobretudo a ênfase nas questões comportamentais e relacionais que se
expressam no saber-ser –, entende que o uso da competência aplicado a diversos aspectos da
atividade humana, em vez de enriquecer o conceito, tende, ao contrário, a empobrecê-lo. Ou
seja, “[...] a imprecisão das noções compreendidas na noção de competência, e em particular a
noção de saber-ser, parece provocar uma confusão entre a acepção científica e a do senso
comum, favorecendo, assim, o uso desse conceito como instrumento de dominação
simbólica.”
O autor salienta que a gestão das competências redescobriu o problema entre o
enriquecimento das tarefas e a autonomia dos operadores. Por outro lado, a revelação “[...] de
que a grande maioria das situações de trabalho requer cooperação e comunicação entre
indivíduos, sem dúvida, contribuiu para popularizar a noção de saber-ser como elemento
incontornável da descrição das competências.” De tal forma que se consolida um novo
recurso às dimensões individuais, com ênfase em atributos como autonomia, iniciativa,
responsabilidade, criatividade. Entretanto, esses termos deixam “[...] presumir a dificuldade
de incorporar tais ‘competências’ em referenciais de uma forma analítica, e logo se coloca a
questão do referencial e do desenvolvimento dessas ‘competências sociais’.” Daí que o autor
destaca o fato de que “[...] identificar como competência uma qualidade que não pode nem se
definir nem se ensinar parece, a priori, de pouco interesse” (SULZER, 2004, p. 94-95).
A noção de competência comporta uma diversidade de definições, sendo que os tipos
de saberes ocupam um lugar variável e são tripartidos em saber/saber-fazer/saber-ser.
Geralmente a competência é entendida como capacidade para realizar uma ação num dado
contexto, em função de parâmetros e objetivos definidos. Nesse caso, a competência é
contextualizada, diz respeito à realização de uma ação num dado contexto – saber-fazer, o
que torna o saber-ser numa característica genérica descontextualizada – ser prestativo, por
exemplo –, pois esse saber é atribuído ao indivíduo independentemente da situação, tornandose difícil aceitá-lo como elemento da competência. Na descrição das competências os saberser figuram-se fronteiriços aos saber-fazer, “[...] essa coabitação só pode contribuir para
obscurecer a definição da competência, mobilizando simultaneamente duas acepções do termo
que parecem pouco compatíveis” (SULZER, 2004, p. 96).
Sulzer propõe, então, um esclarecimento sobre a superação da distinção saberfazer/saber-ser, porém, alerta que a pertinência de tal distinção “[...] pode ser mal entendida
em grande número de casos.” Assim, destaca que fora de um ambiente de trabalho “[...] saber
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ser e saber-fazer podem se confundir quase totalmente; ou o agir contextual se encontra no
princípio do ser, como na atividade ritual, ou o comportamento de interação condiciona
inteiramente o sucesso da atividade, por exemplo, na atividade política.” Dessa forma,
salienta o autor que “casos-limite” em que o ser e o fazer se confundem, podem ocorrer “[...]
no quadro de atividades profissionais específicas” (SULZER, 2004, p. 97).
Nesse sentido, Sulzer (2004, p. 97) afirma que:
[...] o saber-ser entendido como comportamento de interação, tem em
comum com o saber-fazer, de um lado, o fato de requerer conhecimentos [...]
e, de outro, o fato de exigir para sua aplicação um domínio prático (o de suas
atitudes corporais e de linguagem), que é produto de uma aprendizagem
socialmente organizada.

Dessa forma, o problema estaria na descrição forçada das competências, ou seja, nos
referenciais que as empresas e os programas de formação, adotam ao distinguir, separar e
tricotomizar saber/saber-fazer/saber-ser, as quais acabam por gerar um imbróglio que não se
resolve facilmente. Essa confusão entre o saber, saber-fazer e o saber-ser encontra-se muitas
vezes em quadros de atividades profissionais específicas. Ora, tanto o saber-fazer, como o
saber-ser requerem conhecimentos e aptidões que exigem para sua aplicação um domínio
prático, pois “[...] saber-fazer e saber-ser remetem, tanto um como outro, ao cumprimento
pelo indivíduo de certos comportamentos observáveis e suscetíveis de serem reiterados, pois
manifestam ‘disposições’ incorporadas” (BOURDIEU73, 1998 apud SULZER, 2004, p. 97).
De modos que a distinção e separação entre o saber-fazer e o saber-ser é totalmente
descabível e injustificável, sendo próprio da ambiguidade da noção de competência, inerente à
evolução histórica desse conceito ao decliná-lo em saberes de tipos diferentes. A diferença
entre o saber-fazer e o saber-ser situa-se apenas no nível da descrição dos atributos
considerados para um determinado “saber”.
Sendo assim, Sulzer (2004, p. 98) afirma que:
os saber-fazer são descritos na forma de sequências de ações finalizadas, o
saber-ser descreve um comportamento integrado, cuja produção pode,
entretanto, ser considerada resultante de um conjunto de ações mais
‘elementares’, suscetíveis de serem objeto de uma descrição homóloga
daquela usualmente aplicada aos saber-fazer.

Stroobants (1998b, p. 82) salienta que desde a metade da década de 1980 “[...] nas
publicações francófonas, os termos ‘saberes, saber-fazer e competências’ suplantaram
progressivamente o de ‘qualificação’ e, ao mesmo tempo, abafaram uma parte das reflexões
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mantidas por esse conceito.” Esses termos adquirem uma perspectiva multidisciplinar, são
encontrados facilmente nas obras de ergônomos, epistemólogos, psicólogos, economistas e
sociólogos do trabalho.
A consolidação desses termos contribuiu para produzir um efeito de “revelação”: “[...]
não somente os trabalhadores manifestam um saber-fazer em situação de trabalho, mas
também o reconhecimento efetivo ou potencial de suas competências seria o indício de uma
troca de regime.” As empresas passam a desenvolver programas de formação para melhor
desenvolver e explorar os denominados recursos humanos. A partir de então, “[...] a imagem
do operário preso no trabalho parece ultrapassada, mais anacrônica ainda que a do antigo
artesão. É substituída, de agora em diante, pela de um operador experiente, participando de
uma obra coletiva” (STROOBANTS, 1998b, p. 82).
Stroobants apresenta uma síntese dos termos saber, saber-fazer e competência,
salientando que a novidade é a frequência com que aparecem na literatura sobre o mundo do
trabalho, pois os mesmos são antigos. Demonstra que esses termos fizeram um longo percurso
desde a década de 1970. Para exemplificar, cita particularmente Benjamin Coriat para revelar
a adaptação desses termos ao longo do tempo em várias obras do autor. Assim, diz que
Benjamin Coriat (1976)74 “[...] utilizava ‘saber e saber-fazer’ para caracterizar esse modo
arcaico de organização do trabalho, esse regime que teria eliminado o taylorismo e que
apresentava ‘ainda a particularidade de ser baseado sobre o ofício, isto é, também sobre o
saber e o saber-fazer operário’”. Já em 1984 – destaca Stroobants (1998b) –, Coriat
juntamente com Terssac apresenta uma crítica “[...] a referência ao saber-fazer dos
trabalhadores, não mais em razão de seu anacronismo, mas porque ela seria insuficiente para
dar conta da complexidade da lógica de utilização dos automatismos de produção.” Já em
1990, segundo Stroobants, Coriat escreve sobre o surgimento e afirmação de “[...] um novo
modelo da competência, plenamente assumida e alimentada pela valorização sistemática dos
saber-fazer e das qualificações” (CORIAT, 1990 apud STROOBANTS, 1998b, p. 82-83).
Stroobants (1998b, p. 83) apresenta um fechamento sobre a evolução das posições de
Coriat sobre os termos saber, saber-fazer e competência, afirmando que:
[...] sem se pronunciar sobre as oportunidades do modelo em questão, o
autor sustenta não somente a hipótese de uma mudança radical das
estratégias de emprego, mas também a ideia mais surpreendente de que a
história das relações de produção seria de algum modo reversível, já que o
futuro do assalariado poderia se ler com a ajuda de uma grade extraída do
artesanato.

16
CORIAT, Benjamin. Science, technique et capital. Paris: Seuil, 1976.




*86


Para Stroobants essa esquematização de Coriat é caricatural, porém, permite situar
“[...] o sentido e os riscos desta ‘revelação’: a visibilidade dos saberes e dos saber-fazer
testemunharia simultaneamente transformações dos métodos de produção, dos princípios de
racionalização do trabalho e dos processos de valorização das competências.” A autora
salienta que o conceito polissêmico de “flexibilidade”, uma vez “[...] aplicado à produção, aos
procedimentos e ao emprego, incentiva tal comparação” (STROOBANTS, 1998b, p. 83).
Zarifian (2001, p. 147) – numa perspectiva da sociologia da empresa – destaca que é
na perspectiva do comportamento que surge com maior frequência o conceito de competência
social, mais que o conceito de saber-ser. Sendo assim, explicita que “[...] por competência
social entende-se, quando se analisam por exemplo os critérios de recrutamento, os
comportamentos manifestos nos três campos a seguir: [a] no campo da autonomia; [b] no
campo da tomada de responsabilidade; [c] no campo da comunicação.”
Zarifian (2001) salienta que a definição de base que ele propõe para a competência,
encaixa-se nos campos da autonomia e o assumir responsabilidade, pois, “[...] pode se
afirmar que se tratam de atitudes sociais totalmente integradas às competências profissionais e
que exprimem as opções novas de organização do trabalho75.” Portanto, de acordo com os
pressupostos de Zarifian as atitudes não são descoladas da materialidade concreta do mundo
dos homens. Nesse sentido, afirma-se o vínculo direto da lógica competência com o processo
de reestruturação produtiva. A formação tácita é o principal meio para desenvolver “[...] essas
atitudes [que] só podem, realmente, ser aprendidas e desenvolvidas quando se assumem as
situações profissionais que as requerem.” Entretanto, o autor reconhece que o sistema
educacional pode contribuir com o desenvolvimento dessas atitudes sociais requeridas pelas
transformações produtivas, por meio de métodos pedagógicos que coloquem ênfase na
iniciativa dos alunos (ZARIFIAN, 2001, p. 147).
De acordo com o entendimento de Zarifian (2001, p. 148) a autonomia, assim como a
responsabilidade não são meras abstrações, pois, são construídas “[...] básica e
simultaneamente nas aprendizagens que acarretam os comprometimentos em nossa vida
social e pessoal, e nas mudanças internas dos modos de funcionamento das empresas.” O
autor destaca o fato de que é na relação social que o indivíduo torna-se autônomo e
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Entretanto, conforme salienta Celso João Ferretti em comentário proferido durante a defesa desta tese em
23/11/2010 na UNESP/Marília. “[...] estes são termos relacionados ao profissionalismo, assim como o é do
domínio do saber e saber-fazer.”
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responsável, e sacramenta que isto é uma questão de “tornar-se”. Assim, salienta que “[...] o
papel da empresa, da gerência, dos pedagogos, dos colegas de trabalho é acompanhar esse
desenvolvimento, é criar as condições mais favoráveis a ele.” Dessa forma, constitui-se numa
bobagem “formar para tornar autônomo” ou crer na possibilidade de um “ser autônomo”.
Nesse sentido, o autor afirma que “[...] é preciso trabalhar as condições que permitem a um
indivíduo o tornar-se autônomo, e ajudá-lo nessa trajetória, se surgirem dificuldades”
(ZARIFIAN, 2001, p. 148).
Quanto a relevância do campo da comunicação para a formação da competência
social, Zarifian (2001, p. 148) destaca que este “[...] é, em certo sentido, um problema mais
complexo, pois introduz efeitos de reciprocidade.” De tal maneira que “[...] não se aprende a
comunicar. O que se aprende é inserir-se ativamente em relações a comunicação.” Assim,
salienta que é necessário desenvolver essas relações. Entretanto, “[...] o princípio da
comunicação inter-humana não é a troca de mensagens ou de informação”, pelo contrário,
este princípio é “[...] a intercompreensão, o entendimento recíproco.” Nesse sentido, afirma
que:
Comunicar é entender o outro e compartilhar com ele referenciais, motivos e
objetivos parcialmente comuns. Isso salta aos olhos na vida profissional: as
necessidades de comunicação (entre indivíduos, entre ocupações diferentes,
com os usuários etc.) são enormes e multiformes. As informações, na
medida em que elas são compartilhadas, podem ajudar a estruturar redes de
comunicação. Contudo, a rede somente começará a funcionar no momento
em que as pessoas tiverem aprendido a entender as opiniões, as
preocupações, as obrigações umas das outras, e tiverem começado a
identificar os problemas comuns que elas têm interesse em tratar em
conjunto (ZARIFIAN, 2001, p. 148).

Nessa perspectiva, a comunicação relaciona-se muito mais à ordem dos “modelos” de
socialização do que com a ordem do saber. Os “modelos” de socialização possuem
importância decisiva para o desenvolvimento da competência comunicacional. Assim,
reconhece-se que as redes de sociabilidade são importantes instrumentos para o
desenvolvimento profissional dos indivíduos. Por ser assim, a comunicação não pode ser vista
“[...] como uma competência ‘social’, entre outras competências, ou incluí-la entre as
competências profissionais.” Pelo contrário, a comunicação deve ser entendida “[...] como
indício da maneira como uma pessoa pode desenvolver-se profissionalmente, pode qualificarse, no contexto das novas organizações do trabalho.” Dessa forma, salienta-se que é preciso
ver a comunicação “[...] também como indício do modo como essa pessoa pode ser excluída,
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quando é excluída das principais redes e processos de comunicação” (ZARIFIAN, 2001, p.
148).
Zarifian (2001, p. 149) afirma que as referências que faz aos campos da autonomia, do
assumir responsabilidade e à comunicação, em vez de levar “[...] a distinção feita entre saber,
saber-fazer e saber-ser”, leva-o a “[...] avaliar a competência social dentro das competências
profissionais, como um modo de assumir” o saber, o saber-fazer e o saber-ser. Nesse sentido,
sustenta que “[...] parece-nos, com efeito, da maior importância integrar os procedimentos de
autonomia, de tomada de responsabilidade e de comunicação às competências profissionais,
e fazê-las constar como tal nos referenciais negociados com os sindicatos e com os
assalariados.” À empresa não interessa a conduta geral do trabalhador, mas apenas aquela
que toca às situações profissionais. Assim, a autonomia como competência social deve ser
vista não com relação à vida em geral, mas nas situações de trabalho, pois, “[...] trata-se de
analisar, e analisar para cada competência, como podem ser adquiridas e, uma vez a pessoa
admitida, que meios deve a empresa empregar para esse objetivo, enfim, trata-se de
desenvolver competências e de incorporá-las nos níveis de profissionalidade.”
Uma vez colocada as coisas dessa forma, Zarifian (2001, p. 149) afirma que:
De outro modo a lógica competências levaria a um considerável retrocesso
histórico. Longe de reconhecer competências profissionais, em uma relação
salarial, recair-se-ia no reconhecimento de ‘qualidades pessoais’. Do mesmo
modo como a referência às ‘qualidades femininas’ (a destreza, a paciência
etc.) continua sendo ainda hoje, no caso de muitas mulheres, um meio de
oprimi-las e de não reconhecer sua profissionalidade, surgiriam ‘qualidades
modernas’ (ser comunicativo, extrovertido etc.) que não apenas
introduziriam uma arbitrariedade pseudocientífica na seleção para admissão
como colocariam o indivíduo em uma relação de submissão diante da
gerência da empresa (pois seria preciso, continuamente, dar provas dessas
qualidades pessoais).

A reestruturação produtiva impôs também um nível maior de responsabilização aos
sujeitos, uma interiorização dos objetivos da empresa, uma exigência de participação nos
círculos de controle da qualidade, de comunicação com a hierarquia e com os colegas. A
ênfase extremada do discurso empresarial no saber-ser, ou seja, nas competências
comportamentais e relacionais em detrimento do saber-fazer é sintoma de uma crise de
sociabilidade que se expressa na esfera do trabalho, sobretudo na dificuldade para as empresas
recrutarem os novos trabalhadores a serem contratados.
Dessa forma, com a reestruturação produtiva, intensifica-se a lógica da competência
comportamental que se refere aos saberes relacionais. Os trabalhadores são levados, por meio
dos grupos de trabalho a se comunicarem, trocarem informações entre si e entre os grupos e
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também com a chefia. Numa perspectiva construtivista piagetiana é possível salientar que a
competência relacional possui como característica ser interdependente e tem como um dos
aspectos fundamentais o elemento surpresa que “[...] não deve ser confundido com
improvisação ou impossibilidade de antecipação” (MACEDO, 2006, p. 19). A ocorrência do
elemento surpresa revela que isto só pode acontecer em um ambiente de contexto interativo,
pois, “[...] são produções coletivas, que não estão nesse ou naquele termo em particular, mas
que correspondem à coordenação de perspectivas ou a algo que é resultante da multiplicidade
constitutiva dos objetos produzidos em um contexto em construção” (MACEDO, 2006, p.
19).
Desse modo, o construtivismo piagetiano defendido por Macedo serve como norte à
orientação teórico-metodológica ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), afirmando
que “[...] as competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e
operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos
e pessoas que desejamos conhecer.” Enquanto que “[...] as habilidades decorrem das
competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do ‘saber fazer’. Através das ações e
operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova reorganização
das competências” (BRASIL, 1999c, p. 7)76.
Quanto ao saber-ser, o autor salienta que este conceito se constitui de “[...] uma
abordagem que ‘enfatiza o comportamento e as atitudes, ou seja, a maneira como um
indivíduo apreende seu ambiente ‘em situação’, a maneira como ‘se comporta’.” Nessa
abordagem, busca-se o entendimento da conduta do indivíduo por meio de uma visão parcial e
manifesta, já que se supõe que o comportamento é adquirido e pode evoluir. “[...] Não é o
‘ser’ que se procura apreender, mas o modelo de conduta diante de dado ambiente”
(ZARIFIAN, 2001, p. 147, grifo nosso).
Zarifian (2001, p. 147) salienta que de acordo com a concepção fundada no saber-ser é
pelo comportamento, pela atitude e pelo modelo de conduta que é possível dizer se o
indivíduo tem autonomia, se ele “[...] sabe conduzir-se de maneira autônoma, e expressa isso
por meio de seu comportamento.” Nesse sentido, ressalta a relevância do conceito de atitude
para a lógica competência, pois este “[...] vem sustentar o conceito de comportamento. A
atitude traduz o que sustenta e estabiliza o comportamento. É a maneira pela qual um
indivíduo se conduz em face da realidade em geral (e não apenas diante de uma situação
particular).” Assim, salienta que a atitude é uma manifestação do indivíduo. Entretanto,
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reconhece que a atitude é também social, “[...] não apenas porque foi produzida em um meio
sócio-cultural específico, mas também porque denota certa maneira de se posicionar nas
relações sociais.” Do ponto de vista da lógica competência, “[...] quando se diz que um
operário assume responsabilidade, assinala-se o fato de que, com essa atitude, ele se posiciona
de determinada maneira no campo das relações sociais no seio da empresa, que ele aceita
assumir responsabilidades.” As atitudes do indivíduo traduzem o seu comportamento. Desse
modo, “[...] é evidente que a opção por essa atitude só é significativa quando essa opção se
manifesta concretamente, quando trata-se de uma atitude social, no sentido de que exprime a
atitude de um grupo (e não apenas a atitude de um indivíduo particular e isolado)”
(ZARIFIAN, 2001, p. 147).
Nesse sentido, para avaliar o saber-ser em termos de personalidades e de aptidões do
indivíduo, muitas empresas valem-se dos serviços especializados “[...] de consultórios de
psicólogos por ocasião, de recrutamento ou de promoção.” Quanto a isso, Zarifian posicionase afirmando que “[...] essas avaliações de personalidade, além de serem altamente
questionáveis no plano ético e científico” não têm nada a ver com a lógica competência, por
ele defendida. Dessa forma, salienta que não se pode avaliar uma competência a partir da
personalidade ou simplesmente pela observação do indivíduo. Nessa perspectiva, afirma que:
Só se pode avaliar uma competência profissional por meio de
comportamentos concretos, visíveis e socialmente avaliáveis. De outro modo
cai-se num arbítrio incontrolável, que não tem mais relação com o sistema de
avaliação da qualificação. E a relação salarial [entre capital e trabalho]
aproxima-se de uma relação de servilismo (ZARIFIAN, 2001, p. 149).

Com o desenvolvimento da lógica das competências ocorreu uma ruptura com os
pressupostos da certeza e com a previsibilidade dos comportamentos. As empresas
abandonaram a antiga estrutura profissional dos operários fabris, assim como as formas de
qualificação tradicionais e puseram o foco nas competências, na ação do indivíduo ou do
coletivo em uma dada situação concreta.
Entretanto, podemos afirmar que na história do processo de controle do capital sobre o
trabalho, em diferentes formas de organização e gestão do trabalho, o capital sempre
demandou uma força de trabalho dócil, flexível, adaptável e capaz de cooperar em grupos de
trabalho. Nesse sentido, não há novidade na noção do aprender a ser, ou do saber-ser, pois
esta perspectiva de pensar a competência simplesmente reafirma o processo de controle que o
capital sempre exerceu sobre o trabalho técnico, mas também sobre o salário. A novidade é
que a lógica das competências intensifica e ao mesmo tempo dissimula a dominação e o
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controle, pois se constitui numa dimensão do capitalismo manipulatório no espaço de
trabalho.
O processo de exploração e espoliação exercido pelo capital sobre o trabalho, a
degradação e precarização do trabalho sob o capitalismo reestruturado, gera um
aprofundamento da subsunção do trabalho ao capital, aprofundando o estranhamento social. O
processo de desefetivação do sujeito social trabalhador diante da manipulação do capitalismo
global atinge um nível concreto jamais visto na história do salariato. Assim, faz-se necessário
apostar na ênfase da qualificação como construção relação social, com vistas a conferir maior
importância à qualificação do trabalhador. De fato, a noção de competência, principalmente
quando entendida como sinônimo da noção de qualificação, obscurece as relações de poder e
dominação do capital sobre o trabalho, à medida que coloca em segundo plano os conflitos e
contradições de classe que afloram no cotidiano da relação de produção. Por isso, é
interessante ressaltar que embora estejamos num patamar de superação do taylorismofordismo, uma vez que o momento predominante é do toyotismo, devemos nos reportar à
contribuição de Pierre Naville (1956) e sua concepção “relativista” de qualificação
profissional. As concepções de Naville estão na base da discussão sobre a questão da
qualificação como construção e relação social.
Dadoy (2004) chama a atenção para o fato de que desde a instauração da crise de
produção e acumulação do capital a partir da década de 1970, os empregadores já
demandavam trabalhadores adaptáveis e com capacidades para se inserirem nos grupos de
trabalho, de tal forma que os chamados saberes relacionais sempre fizeram parte das
qualidades esperadas pelos empregadores. Com a reestruturação produtiva ocorre uma
proliferação do discurso focado sobre o saber-ser.
Sendo assim, Dadoy (2004, p. 124) afirma que:
[...] apesar das mudanças que afetaram os sistemas de produção nos últimos
30 anos, apesar da introdução de novas tecnologias, apesar dos
constrangimentos mais fortes nas exigências de qualidades das prestações de
serviços e dos produtos, apesar da contenção dos efetivos e da intensificação
do trabalho, apesar do aumento dos níveis de formação, finalmente, o saberser é sempre um dos primeiros requisitos entre as qualidades da mão-de-obra
em todos os postos de trabalho. É uma constante do discurso patronal.

Os saberes comportamentais, que se referem aos saberes relacionais, premissa básica
da ideologia do aprender a ser e do saber ser, são na verdade saberes sociais, pois dizem
respeito ao relacionar-se com os outros. Na França, por exemplo, esses saberes já eram
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cobrados nos anos 1976-1978, “[...] quando das experiências de mobilização e de inserção
profissional dos jovens sem qualificação” (DADOY, 2004, p. 124).
Desse ponto de vista, Dadoy (2004, p. 124) afirma que:
Esses saberes, na realidade, sempre fizeram parte das qualidades esperadas
pelos empregadores, mas essa exigência parecia tão natural que não havia
necessidade de explicitá-la em um período em que os saberes técnicos eram
ainda bastante raros no mercado de trabalho e eram, então, a primeira
preocupação dos empregadores. Nos anos 60, [...] os empregadores já
demandavam trabalhadores ‘adaptáveis’ e ‘capazes de se inserir em grupos
de trabalho’. Esse tema era constantemente reafirmado em todos os níveis de
contratação.

O saber-ser é um conceito que usado de forma genérica, aleatória e difusa, cria um
imbróglio de difícil solução, pois não tem utilidade concreta, já que não se materializa em
ações efetivas. A forma como se apresenta – saber-ser (criativo, prestativo, responsável,
autônomo, participativo etc.) – é uma simplificação idealista. De tal maneira, que a ideologia
da competência aprofunda o controle, a “captura” e a “expropriação” da subjetividade,
conforme explica Sulzer (2004, p. 101):
Revestindo de um aspecto objetivo a concepção ‘naturalista’ da
competência, a noção de saber-ser pode, assim, ser o instrumento da
legitimação racional de uma forma acabada de dominação, essa que leva os
dominados a pensar (e se pensar) por intermédio das categorias de
pensamento dos dominantes; a justificativa ‘científica’ que essa noção
fornece ao arbítrio daqueles que estão em posição de proceder à
remuneração das posições só pode repercutir sobre aqueles que concorrem
para ocupá-las.

Dessa forma, a noção de saber-ser, apesar da fraqueza dos fundamentos teóricos que a
norteiam, encontra a razão de seu sucesso exatamente no vazio do termo competência, o que
“[...] permite dissimular os efeitos de julgamentos subjetivos com a aparência, mais
dificilmente contestável, da aparelhagem científica.” Os procedimentos usados pelas áreas de
recursos humanos no recrutamento de trabalhadores, revelam bem o lugar de destaque da
noção de saber-ser. “[...] Uma vez esgotados os critérios objetivos formais da seleção
(diploma, tempo de experiência etc.),” os recrutadores apelam “[...] para a intuição pessoal
para operar a escolha entre os candidatos selecionados.” No entanto, os consultores em
recrutamento, que não conseguem decidir objetivamente, usam a intuição pessoal para realizar
a escolha entre os candidatos ao emprego, justificando o procedimento da escolha, pois, são
“[...] obrigados a explicitar seus princípios de seleção e legitimá-los tendo como referência
uma metodologia.” Assim, ressalta-se que a legitimação dos julgamentos implícitos nos testes
de seleção de trabalhadores conta com a cômoda fonte das “[...] declinações das competências
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em saber/saber-fazer/saber-ser”, sendo que o último termo é o que tem maior relevância. Isto
porque “[...] a perenidade da noção de saber-ser nas etapas de análise da atividade de trabalho
[...] [está] ligada à sua operacionalidade” (SULZER, 2004, p. 102).
Nesse sentido, Sulzer (2004, p. 102) afirma que:
O uso [da noção de saber-ser] se compreende, talvez, pelos meios de
justificação que ela fornece às decisões dos responsáveis, racionalizando-as,
não mais a posteriori, mas a priori, desde que a referida noção seja
constituída em categoria de análise, e pelo mesmo critério potencial de
diferenciação.

Por fim, Sulzer (2004, p. 102) salienta que as representações que sustentam a noção de
saber-ser e os desafios sociais que a ela se ligam, somados à sua persistência, constituem-se
em obstáculos para “[...] uma melhor explicitação do conceito de competência, que permitiria
uniformizar as acepções de saber-ser.” Além do que a ênfase no saber-ser impossibilita “[...] o
desenvolvimento de uma análise empírica da atividade humana.” Isto porque “[...] a
abordagem empírica dos comportamentos de interação choca-se com a facilidade e com a
evidência do saber-ser, que parece convidar a suspender a análise, oferecendo em troca uma
interpretação espontânea imediata” (SULZER, 2004, p. 102).
Dugué (1998, p. 106) salienta que a noção de competência pressupõe a valorização da
iniciativa dos trabalhadores, porém, de forma controlada. Assim, a noção de competência se
fundamenta sobre a valorização da implicação subjetiva no conhecimento, buscando polarizar
“[...] a atenção sobre a atitude e o comportamento.” Nesse sentido, Dugué (1998, p. 106)
afirma que:
[...] com a irrupção de responsabilidade e da ética, inclusas no termo de
competência, o que está em jogo é o modelo de engajamento no trabalho.
Isso parece responder à dupla restrição, em parte contraditória, de autonomia
e de conformidade, acompanhada do fato de que os assalariados vêem
aumentar sua responsabilidade e sua margem de decisão, ao passo que o
funcionamento dos equipamentos de informática repousa sobre uma
centralização das escolhas. Trata-se de fazer com que os assalariados
interiorizem os objetivos da empresa de modo que as micro decisões das
quais se tornam os senhores sejam tomadas em coerência com a política
geral na qual elas devem se inserir.

Foi no processo de desenvolvimento da reestruturação produtiva que as empresas
passaram a focar mais no saber-ser do que nos saberes técnicos. Os chamados saberes
comportamentais e relacionais são a base do trabalho coletivo, pois são determinantes nas
atitudes dos sujeitos que trabalham – o processo de cooperação depende desses saberes. As
qualidades comportamentais e relacionais (saber-ser) constituem-se em importantes requisitos
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no processo de trabalho. Os saberes comportamentais sempre foram complementos relevantes
do saber-fazer. Dessa maneira, foi somente com a reestruturação produtiva que os saberes
comportamentais e relacionais adquiriram autonomia no discurso do capital, o que revela a
importância ideológica dessa concepção para a formação dos trabalhadores.
Alves (2007b, p. 185) apresenta-nos uma interessante reflexão ao problematizar a
questão da “captura” e da subjetividade do trabalhador, ressaltando que “[...] é no interior da
subjetividade humana que se deflagram as grandes lutas pela hegemonia social”, afirmando
que o capitalismo global é acima de tudo, capitalismo manipulatório. Salienta que o eixo
central dos dispositivos organizacionais do toyotismo – “momento predominante” – do
complexo de reestruturação produtiva se expressa nessa “captura”, que se torna indispensável
para o funcionamento dos dispositivos organizacionais do toyotismo (Just-in-time/kanban,
kaizen, CCQ etc) que sustentam a grande empresa capitalista.
Dessa forma, os ditos saberes comportamentais, se fazem presentes no cotidiano da
empresa, porque “[...] mais do que nunca, o capital precisa do envolvimento do trabalhador
nas tarefas da produção em equipe ou nos jogos de palpites para aprimorar os procedimentos
de produção”. Isso acontece porque “[...] a organização toyotista do trabalho capitalista possui
maior densidade manipulatória do que a organização fordista-taylorista” (ALVES, 2007b, p.
185).
Realmente, sob o toyotismo o capital tem que lidar com a “captura” e “expropriação”
da subjetividade do trabalhador, exigindo enfaticamente que este tenha cada vez mais um
cabedal de competências comportamentais e relacionais. Sendo assim, “[...] não é apenas o
‘fazer’ e o ‘saber’ operário que são capturados pela lógica do capital, mas sua disposição
intelectual-afetiva que é mobilizada para cooperar com a lógica da valorização.” De tal
maneira que nesse envolvimento “[...] o operário é encorajado a pensar ‘pró-ativamente’, a
encontrar soluções antes que os problemas aconteçam.” Aí reside o cerne do processo de
“captura” da subjetividade, pois, “[...] cria-se, deste modo, um ambiente de desafio contínuo,
de mobilização constante da mente e corpo do operário empregado, onde o capital não
dispensa, como fez no fordismo, o ‘espírito’ operário” (ALVES, 2007b, p. 186).
Entretanto, sob a reestruturação produtiva, a “captura” e a “expropriação” da
subjetividade do trabalhador se dá por meio dos dispositivos organizacionais, cujo
fundamento está no espírito do toyotismo. No âmbito da educação/formação profissional isto
ocorre também por meio da ênfase nos componentes cognitivos, que se expressam nas
competências comportamentais e relacionais. A “captura” e a “expropriação” da subjetividade
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envolvem também “[...] o componente afetivo [que] é um dos motores da competência.”
Nesse componente estão reagrupados três importantes elementos da subjetividade e da
identidade do trabalhador: “[...] a imagem de si, que pode ser valorizada ou desvalorizada; o
investimento afetivo na ação, ou seja, o fato de viver com prazer ou sofrimento aquilo que se
faz; e o engajamento, ou seja, a motivação” (WITTORSKI, 2004, p. 80).
Wittorski (2004, p. 80) salienta que:
[...] esse componente afetivo, que caracteriza o nível do indivíduo ou do
grupo autor da competência, é amplamente influenciado pelo nível do meio
imediato (nível meso ou social). Na verdade, quando o ambiente de trabalho
(o serviço, a equipe de trabalho) faz um julgamento positivo ou negativo
sobre a prática desenvolvida pelo indivíduo, isso tem por efeito reforçar ou
não a motivação, e agir sobre a imagem de si.

A noção de saber-ser é um recurso manipulatório, uma aporia – impasse da razão –
que mistifica a realidade, permitindo à lógica das competências operar com os pressupostos
do autocontrole individual. O saber-ser funda-se numa premissa conservadora que se reduz ao
fetichismo do mercado e à perspectiva do indivíduo possessivo, livre e autônomo, porém
mergulhado no mundo da alienação, uma vez que pressupõe como destino uma subjetividade
“capturada”, manipulada e “expropriada”. Esta concepção despreza o componente concreto há
muito explicitado pelo materialismo dialético, segundo o qual
[...] para se integrar na vida dos seus congêneres, cada novo homem tem de
se apropriar, através de uma longa formação, do domínio dos seus
mediadores sociais, e, através deles, de uma parte, singular em cada um, do
vasto mundo humano assim constituído. Tem de hominizar-se –
metamorfose biográfica sem equivalente no mundo animal (SÈVE, 1994, p.
44).

3.2.2 A lógica das competências e a relação de forças entre capital e trabalho
Dugué (1998b) salienta que com o advento da noção de competências intensificou-se o
poder do capital sobre o trabalho. Isto porque, enquanto vigorou a hegemonia da qualificação,
as contradições e os antagonismos que envolviam as direções das empresas e os trabalhadores
eram revelados e transparentes. De tal forma, que durante as negociações, com base na
classificação, apareciam as divergências “[...] entre qualificação exigida e qualificação
adquirida (isto é, entre as exigências dos postos e os diplomas apresentados pelos
trabalhadores), da mesma forma que se expressam as divergências entre as posições dos
parceiros referentes à avaliação dos postos ou à dos homens.” Ao contrário da qualificação, a
noção de competência disfarça e dissimula as contradições e antagonismos “[...] possíveis
entre exigências dos postos e conhecimentos dos homens” (DUGUÉ, 1998b, p. 109-110).
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Dugué (1998, p. 111) revela um posicionamento extremamente crítico em relação aos
estudos da sociologia do trabalho que se renderam à lógica da competência, limitando-se a
analisar o saber, o saber-fazer e o saber-ser, mantendo-se prisioneira do processo de trabalho.
Nesse sentido, afirma que “[...] poder-se-ia, por isso, supor que os processos contraditórios e
as oposições de interesse em questão, no relacionamento dos homens e dos postos, oposições
cujos debates e conflito tendo como objeto a qualificação eram a tradução, atenuaram-se.”
Explicitamente direta em suas críticas, Dugué afirma enfaticamente que apenas uma corrente
de pensamento “sempre procurou se opor a esta visão” – cita Mireille Dadoy como exemplo
disso –, para depois cravar a sentença:
[...] uma parte do discurso sobre a competência, que é também um discurso
sobre a empresa, dá a entender que as relações sociais mudaram de natureza
na empresa. [...] sob a lógica da competência vivenciam-se também
contradições, mas ocultadas sob práticas que tornam a expressão das
divergências difíceis (DUGUÉ, 1998, p. 112).

Dugué (1998, p. 112) revela as contradições da prática da competência ao demonstrar
que esta noção, por um lado, ajuda a compreender a relação prática do trabalhador com a
tarefa, assim, como serve “[...] para sustentar as ações que visam a intervir sobre essa
relação”, por outro, constitui-se num “[...] instrumento que permite aos gerentes de pessoal
pensar e acompanhar a evolução dos empregos.” Dessa maneira, ao servir como instrumento
das gerências as práticas que se apóiam sobre a competência transgridem a utilidade de servir
para a compreensão da relação prática do trabalhador em suas ações, deixando de intervir
nesta relação.
A noção de competência ou competências, uma vez a serviço da gerência, servindo
para indicar o que é possível se transferir de um emprego para outro, reduz o “[...] interesse
pelo conteúdo da atividade e pelos saberes que requer.” De tal sorte que a própria grade de
competência visa muito mais o favorecimento da avaliação e orientação de pessoal, do que o
conteúdo da atividade, numa recusa inconcebível aos saberes do trabalho. Geralmente, os
manuais sobre competência destinados aos gerentes de recursos humanos focam a atenção
muito mais em temas como a “cultura da empresa” e à “atitude com respeito à inovação” do
que aos saberes que requer a profissão (DUGUÉ, 1998, p. 113).
Segundo Dugué (1998) a definição de competência por meio de uma secundarização
dos saberes e a ênfase nos comportamentos – saber resolver e solucionar problemas; saber
dialogar, saber comunicar-se, ser criativo, ser prestativo, ser responsável, ser autônomo –
encaixa-se perfeitamente na “[...] concepção segundo a qual os trabalhadores possuem, não


*97


conhecimentos úteis ao trabalho, mas sim comportamentos úteis à empresa.” Segundo essa
autora discurso fastidioso aplica-se principalmente “[...] para as formações, nas quais,
contrariamente ao que se poderia esperar, a transmissão dos conhecimentos só desempenha
um pequeno papel.” De fato, a ausência de um corpus de conhecimentos sistematizados e
elucidados, somados à desinformação sobre os postos e as organizações, deixa os agentes
formadores sem “[...] referência que lhes permitam uma elucidação e uma estruturação dos
saberes esperados.” Nesse sentido, “[...] os objetivos fixados na formação são, pois, ajudar os
empregados a ‘mudar’ e a modificar suas atitudes fornecendo uma mescla de saberes técnicos
esparsos (abordagem jurídica e econômica, descoberta dos softwares) e de treinamento das
capacidades ‘transferíveis’” (DUGUÉ, 1998, p. 114).
As noções de competência e de competências colocam em evidência o princípio da
“profissionalidade”. A noção de profissionalidade é capaz de veicular “[...] conotações
positivas, já que, devido à proximidade semântica com ‘profissão’, ela sugere a referência a
um ‘corpo de capacidades específicas e organizadas, próprias a um ofício ou a uma
profissão’” (DADOY, 198977 apud DUGUÉ, 1998, p. 119). Não obstante, isso é um engano,
pois conforme Dugué, a própria Dadoy trata de desmistificar essa crença, ao demonstrar que
na verdade, ao polarizar a atenção sobre os saber-fazer e numa manobra fictícia pousar de
neutra quanto à questão da classificação, a profissionalização “[...] tem por missão essencial
contrariamente ao que sugere a terminologia permitir a ruptura com a noção de ofício,
considerada negativa pelas direções.” Estabelece-se assim um quadro de incerteza quanto à
possibilidade de evolução profissional, de se ancorar num ofício (DUGUÉ, 1998, p. 119).
Diante de tal situação, Dugué (1998, p. 119) afirma que:
[...] as perspectivas profissionais descrita pela evolução dos empregos e das
organizações se caracterizam por sua confusão: o reconhecimento, na
classificação, da competência empregada no trabalho é desejado pelos
interessados, e frequentemente por sua hierarquia, mas ele só dá lugar a
anúncios da parte das direções. Paira a dúvida sobre a possibilidade de
evoluir, até mesmo de se estabilizar no seio de um ramo técnico
determinável na empresa. As formações só fazem reforçar essa dúvida: a
ausência de validação, a denominação (sigla ou nome poético) sem
referência a uma função, o papel pequeno que aqui desempenham os saberes
profissionais, tudo isso não fornece nenhuma informação própria a esperar
por um itinerário profissional no qual a progressão em conhecimentos e
progressão estatutária estejam ligadas.
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Dugué (1998) salienta que os resultados obtidos em sua pesquisa revelam que os
empregados demonstram uma aspiração muito diferente da prática das competências, pois,
“[...] manifestam um dinamismo organizado em torno da progressão dos saberes.” Em seus
discursos, os empregados manifestam seus desejos por formações técnicas e lamentam a
ausência destas, “[...] expressam uma hostilidade aos controles quantitativos, em parte porque,
a seus olhos, são antinômicos de qualidade, procuram tanto mais estabilizar-se no seu posto
porque este lhes oferece a ocasião de adquirir novos saberes.” De fato, os empregados
almejam e aspiram “[...] senão a um ofício, pelo menos a uma especialização.” De tal
maneira, que esta aspiração “[...] expressa-se quando, não estando disponível nenhum ofício
claramente identificado, um trabalhador demonstra sua ligação não com sua empresa, mas
com o que ele faz.” Destarte, os empregados também fazem uso de estratégias “[...] para fazer
reconhecer as competências doravante exercidas no trabalho, seu medo, uma vez que não
obtenham satisfação, indicam o vínculo, na sua mente, entre proteção face ao risco de perda
de emprego e enraizamento em saberes reconhecidos” (DUGUÉ, 1998, p. 120).
Outrossim, os empregados – em seus atos de trabalho – apegam-se à especialização,
na tentativa de se opor às ações de formação das empresas, fundadas na profissionalização. As
empresas justificam suas medidas e consideram suas ações como “de preservação”. As ações
de formação não vão do encontro dos anseios dos empregados, pelo contrário, visam “[...] ao
dinamismo liberado pelas novas formas de trabalho.” Nesse sentido, os empregados reagem,
quando são submetidos às ações de formação das empresas, manifestando um comportamento
de “[...] recusa, já que não vêem sua necessidade e, ao contrário, sentem-nas como
ameaçadoras: as formações gerais são objeto de um desafeto do qual dão conta as dificuldades
de recrutamento no momento em que elas são organizadas sob a base do voluntariado.”
Diante de tal recusa, as empresas passam a forçar os empregados a se inscrever, inclusive com
ameaças de demissão, de tal sorte, que “[...] a saída para a formação marca uma regressão dos
comportamentos profissionais.” A autora salienta que a designação do empregado para
participar da formação gera um efeito negativo na reação dos colegas – muitas vezes os
trabalhadores que aceitam participar da formação recebem a alcunha de “subdotados” –. De
maneira que, “[...] o temor se conjuga para ocasionar um retraimento, uma pusilanimidade na
conduta do posto. Alguns estagiários chegam até a desligar-se de sua equipe e perdem pé”
(DUGUÉ, 1998, p. 120-121).
Salienta Dugué (1998) que os empregados, quando têm acesso ao processamento da
informação, constroem sua perspectiva profissional na empresa, articulando o conteúdo
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técnico do posto de trabalho com as possibilidades de adquirir novos saberes e saber-fazer a
ele associados. Entretanto, os meios inadequados adotados pelas direções para agir sobre as
competências de seus empregados, não permitindo a estes entrarem na lógica da
especialização – que entendem como a marca da competência –, pelo contrário, “[...]
arrancam-nos do que é ao mesmo tempo a fonte e o resultado desta: o trabalho e os saberes de
que ele necessita.” Assim, de acordo com esta autora, os empregadores e empregados
possuem lógicas diferentes para definir o objeto de saber que está em jogo. Ora, estas lógicas
“[...] não se opõem, e nessa ausência de oposição, pode-se ver a marca da lógica da
competência” (DUGUÉ, 1998, p. 121).
Dugué explicita o poder ideológico da noção de competências, demonstrando sua
arquitetura e capacidade de para além do plano concreto agir sobre a subjetividade do
trabalhador à medida que remete à “[...] construção interior, ao poder e ao querer de que
dispõe cada um desenvolver o que de fato lhe pertence.” Desse modo, afirma que:
As práticas da competência apóiam-se sobre o apelo ao que o indivíduo tem
de mais íntimo em seu ‘ser’, mas elas arrancam-no ao mesmo tempo do que
lhe parece desejável. Tendendo a relacionar os assalariados a espaços
profissionais construídos, não em torno das exigências do trabalho, mas a
partir das possibilidades e restrições ligadas às transformações permanentes
das empresas, elas não oferecem ajuda necessária à atividade e desviam os
assalariados daquilo que é o espaço de construção de sua competência e
deles mesmo: o trabalho. Fundamentada sobre uma concepção unificada das
necessidades dos trabalhadores e da empresa, apoiando-se sobre práticas
individualizantes que impedem a expressão e até mesmo a consciência de
interesses coletivos, a lógica da competência bem poderia não traduzir a
existência de uma zona comum entre direções de empresa e assalariados,
mas constituir um dos meios da dominação (DUGUÉ, 1998 p. 128).

Nesse sentido, constata-se a ocorrência de uma profunda modificação no setor de
serviços, sobretudo, “[...] nas formas de exercício e de expressão do poder no seio das
equipes.” As ações da formação, sob a lógica da competência “[...] contribuem para
transformar as modalidades da subordinação e assim para dissimular ainda mais a expressão
do poder já difusa nos escritórios.” Muitos empregados caíam no lengalenga da lógica da
competência que os transformava em “atores” da mudança, passando a acreditar que estavam
do lado do poder, quando, “[...] até então colocados em posição claramente subordinada, eles
são incitados a integrar-se no contínuo de autoridade característica das organizações
burocráticas, e assim a se sentirem o último elo da corrente que os liga à direção da empresa.”
As opções das empresas quanto à política de formação “[...] podem ir de encontro à aquisição
da competência no posto ou então as políticas de gestão de pessoal podem impedir a
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construção da competência na trajetória profissional.” Independente da estratégia adotada,
“[...] os efeitos estruturantes dessas escolhas, sobre os quais o indivíduo não tem influência,
são recobertos pelo apelo às capacidades pessoais do assalariado” (DUGUÉ, 1998, p. 123124).
Diante da impotência vivida pelos trabalhadores, ante a lógica das competências, os
empregados se vêem diante da tensão criada pela lógica dos formadores que adotam uma
perspectiva de convencimento sobre a possibilidade de fazerem evoluir os postos em que
trabalham, rumo a uma maior autonomia e complexidade, ou do contrário, “[...] torná-los
responsáveis pela eventual exclusão que resulta de seu fracasso e o espaço do trabalho no qual
eles se chocam às restrições de organização e às recusas de ordenação que o enquadramento
lhes opõe intensamente.” Não obstante, a direção da empresa toma decisões contrárias à
lógica dos formadores, recusando a possibilidade de execução das inovações e das ordenações
de posto pelos empregados, gerando uma frustração uma vez que estes foram incitados pelos
formadores a proporem essas ações. Assim, “[...] a lógica da competência, destinando
ficticiamente aos homens um papel que lhes é por outro lado recusado, contribuem para
disfarçar a seus olhos as relações de poder vivenciadas no trabalho” (DUGUÉ, 1998, p. 124,
grifo nosso).
De tal maneira que a maioria dos trabalhadores empregados sob a lógica da
competência estão submetidos a uma realidade na qual “[...] eles vêem se abrir a possibilidade
de aceder a tarefas mais complexas, possibilidade que surge como uma necessidade em
relação às ameaças sobre os empregos de execução que pesam sobre as empresas.” Dessa
forma, buscam proteger-se contra a exclusão e o desemprego, e apegam-se à busca da
especialização num trabalho mais qualificado. Entretanto, “[...] o apelo à competência, longe
de significar para eles perspectivas desse tipo, traz, antes, a mensagem de uma
profissionalização vaga, que não lhes proporciona a ajuda desejada e parece-lhes mesmo
ameaçadora” (DUGUÉ, 1998, p. 127).
A brilhante exposição de Dugué (1998), ao revelar todo o conflito existente no interior
das empresas, mostrando-nos inclusive o aspecto autoritário nas tomadas de decisões, nos
remete à questão da necessidade de se retomar a qualificação na perspectiva de entendê-la
como construção e relação social. Isso dá razão e faz pender a balança para a vertente da
sociologia do trabalho dita “relativista”, que se desenvolveu a partir das concepções de Pierre
Naville (1956).
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Ferretti (2007) ao analisar o problema da qualificação profissional nas cadeias
produtivas das empresas reestruturadas destaca a importância de se enfocar a qualificação
profissional como relação social, porém “[...] sem abandonar o exame das relações entre a
qualificação do trabalhador e as demandas da inovação tecnológica, antes tomando-a como
elemento importante, confere prioridade ao exame do conceito no âmbito das relações sociais
de produção e, nesse sentido, o enriquece” (FERRETTI, 2007, p. 11). Desse modo, o autor
salienta que “[...] sob esse ângulo, pode-se dizer que a concepção relativista incorpora a
substancialista ampliando-a, conferindo maior importância à qualificação como relação
social” (FERRETTI, 2007, p. 11).
Dugué (1998, p. 127) apresenta uma ácida crítica à lógica perversa das competências
ao afirmar que:
Eles são, por outro lado, impelidos a desenvolver uma lógica de ‘ator da
mudança’ que os leva a romper as solidariedades de equipe deixando-se
atrair para o espaço da empresa; ora, essa ruptura se efetua no momento em
que a crise do emprego provoca uma desconfiança generalizada. O discurso
sobre a duplicidade da empresa está presente entre esses empregados que
sentem tanto mais a privação das solidariedades de trabalho, porque a
relação contratual com o empregador parece-lhes ameaçada (DUGUÉ,

1998, p. 127).
Dugué (1998, p. 127) traz à superfície e expõe a ideologia da lógica das competências,
revelando que esta contribui para impedir os confrontos institucionais, ocultando e
dissimulando as oposições entre a empresa e os assalariados, devolvendo estes à solidão de
indivíduos criativos, responsáveis, flexíveis, autônomos e concorrentes. De outro modo,
mesmo quando a empresa, por meio da lógica da competência apela “[...] à mobilização dos
indivíduos e a seu compromisso, ela apresenta como incontornáveis [as] estratégias que se
mostram opostas àquelas que correspondem às suas aspirações.” Dessa forma, revela-se e dá a
conhecer “[...] os efeitos da dupla restrição ‘seja autônomo’ que, transmitindo ao mesmo
tempo duas incitações contrárias, coloca aquele que a recebe numa situação insustentável. Os
empregados [...] vivem uma situação similar quando lhes ordenam para serem competentes,
que sejam ‘atores’”. A contradição é gritante, porém, não devemos nos espantar. Afinal, como
podem ser livres, autônomos, criativos se vendem a força de trabalho? Durante a jornada, o
trabalhador deixa de pertencer a si mesmo e entrega-se de corpo e alma ao processo de
valorização do capital. Entretanto, no âmbito da alienação e do estranhamento cotidiano na
esfera do trabalho, sob a lógica da competência, os empregados vivem uma dupla injunção,
pois “[...] vivem a ruptura entre realidades inconciliáveis sem chegar a elucidar claramente o
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que as torna inconciliáveis e se sentindo, desse modo, culpados pelo fracasso da conciliação.”
Assim, esses trabalhadores são colocados numa situação muito curiosa, pois à medida que são
chamados a serem colaboradores – livres, criativos, autônomos etc. – são “[...] tornados
responsáveis pelos efeitos da dominação que se exerce sobre eles, não podem assumir
claramente papel de dominados” (DUGUÉ, 1998, p. 127-128).
Portanto, são muitos os problemas subjetivos causados pela lógica das competências
no processo de controle do capital sobre o trabalho. Efetiva-se assim a “captura” e a
“expropriação” da subjetividade do trabalhador. Diante dessa impotência vivida pelos
trabalhadores, em consequência da lógica das competências, na esfera da empresa, Dugué
(1998, p. 124, grifo nosso) destaca que:
Os empregados vivem então uma forte tensão entre o espaço da formação,
que tende a convencê-los de seu poder de fazer evoluir seus postos para mais
autonomia e complexidade, até mesmo a torná-los responsáveis pela
eventual exclusão que resulta de seu fracasso e o espaço do trabalho no qual
eles se chocam às restrições de organização e às recusas de ordenação que o
enquadramento lhes opõe intensamente. Esse, sentindo-se analisador das
decisões organizacionais tomadas pela direção, recusa-lhes de fato a
possibilidade de executar as inovações e as ordenações de posto que,
incitados pelos formadores, eles tentam propor. A lógica da competência,
destinando ficticiamente aos homens um papel que lhes é por outro lado
recusado, contribuem para disfarçar a seus olhos as relações de poder
vivenciadas no trabalho.

A degradação das relações entre os trabalhadores, no ambiente, tem como uma das
causas as práticas de concorrência – somadas à evolução da competência – a que se submetem
durante as atividades de trabalho. Assim, “[...] é da capacidade a aceder a tarefas mais
complexas e a processos mais difíceis que podem depender, ao mesmo tempo, o interesse do
trabalho e a eventualidade de um reconhecimento da competência que se apresenta numa
relação amplamente individualizada.” Dessa forma, estabelece-se o conflito na distribuição do
trabalho e, as estratégias individuais ou de grupos conduzem os empregados a se
confrontarem pela “[...] divisão do trabalho e os critérios de avaliação.” Desencadeia-se
também um princípio importante para a adaptação do indivíduo, que uma vez crendo ser “ator
da mudança” passa “[...] a fazer proposições que vão de encontro ao que os outros membros
da equipe consideram como seu interesse.” Nesse sentido, o coletivo deixa de ser uma
amálgama de indivíduos intercambiáveis e dependentes uns dos outros, como era sob o
taylorismo-fordismo e transforma-se numa “[...] soma de indivíduos independentes,
diferenciados, concorrentes e às vezes potencialmente antagônicos.” Estabelece-se então o
confronto dissimulado e fratricida, decorrente da disputa pela progressão e o medo da
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exclusão e do desemprego, a equipe transforma-se num “[...] campo fechado onde se
confrontam os indivíduos” (DUGUÉ, 1998, p. 125-126).
Com a hegemonia da lógica das competências, além da degradação dos vínculos nas
equipes de trabalho, instala-se também “[...] uma crise da relação dos empregados no
trabalho.” Apenas uma pequena minoria é beneficiada por esta lógica. Para os integrantes
desse pequeno grupo a “[...] competência representa um espaço de estabilidade que eles se
esforçam para conquistar, mas não poderá considerá-los como representativos dos
empregados.” Muito ao contrário, sob esta realidade, “[...] nota-se a presença de uma maioria
de assalariados entre os quais tanto a relação com o trabalho, quanto a relação com a empresa
parecem perturbadas, perturbação parcialmente produzida, parece, pela lógica da
competência.” Os membros dessa maioria se vêem limitados diante do duplo discurso da
lógica da competência (DUGUÉ, 1998, p. 127).
Foi o próprio capital quem produziu essa crise de sociabilidade, pois conduziu o
mundo dos homens a um sócio-metabolismo que se configura numa barbárie social. Nesse
sentido, Alves (2007 b, p. 177) afirma que:
A barbárie social tende a ‘dissolver’ as perspectivas transcendentes da práxis
cotidiana, sedimentando afetos regressivos na subjetividade das
individualidades de classe. Por isso, ela (1) corrói a memória histórica e os
laços com as experiências do passado. Além disso, (2) submete os homens a
formas agudas de fetichismo, com destaque para os valores-fetiches e os
tráficos de afetos regressivos, como o medo, que sedimentam os
consentimentos espúrios exigidos pelo espírito do toyotismo sob a ordem
neoliberal.

A hegemonia fundada na lógica das competências contribui para uma neutralização do
poder sindical, pois há uma anulação dos interesses coletivos. Por isso, Dugué (1998b, p. 110)
afirma que:
[...] é no seio do posto, nos atos concretos do trabalho quotidiano que cada
um negocia, não somente o conteúdo do posto e a possibilidade de exercer
uma competência, mas também o reconhecimento desta. A percepção dos
interesses coletivos e das oposições é mascarada pela multiplicidade das
transações individuais às quais dão lugar o exercício e até mesmo o
reconhecimento da competência.

As mudanças nas relações de trabalho promovidas pelo complexo de reestruturação
produtiva provocaram alterações não apenas nos locais de trabalho, mas em todo o laço de
sociabilidade, nas diferentes esferas da reprodução social. Nas empresas, observa-se que o
espírito de coesão e solidariedade entre os empregados desagregou-se com a introdução da
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lógica das competências que transformou as formas de sociabilidade. Verifica-se também uma
ruptura nos laços de solidariedade nas relações entre os empregados no âmbito da empresa.
Com a lógica das competências, consolida-se um consenso que reduz a ocorrência de
confronto institucional. As oposições são atenuadas e dissimuladas, de tal maneira, que
aparentemente não existem interesses contraditórios na empresa. Esta situação “[...] impede a
elucidação das relações de poder, ao passo que, com o aumento do desemprego, essas têm
tendência a ter consequências importantes para os empregados pouco qualificados, que vivem
indistintamente em suspensão.” Dessa forma, a maioria dos empregados “[...] vive a
dominação, sem poder tomar consciência disso” (DUGUÉ, 1998, p. 122).
De acordo com Dugué (1998) A ideologia empresarial da gestão pela competência
apresenta a empresa como um ambiente “[...] unificado, uma comunidade, já que uma de suas
bases é a existência de uma ‘zona de interesse comum’ entre direção e assalariados.” Tudo
acontece no sentido de apontar que os interesses da empresa coincidem com os interesses de
seus empregados, tratados na literatura da reestruturação produtiva como colaboradores e
atores da mudança. Portanto, fica patente que as noções de competência e de competências
exigem do trabalhador a representação, pois o mesmo é convocado para – como “ator” – atuar
“[...] num posto em dinâmica, a lógica que se apóia nisso dá-se por objetivo agir
conjuntamente sobre o homem e sobre o posto.” Sendo assim, sob a lógica do consenso, da
comunidade unificada e livre de conflitos “[...] o modo de implicação do assalariado na
organização do trabalho e mesmo, mais amplamente, sua relação com a empresa estão no
centro das práticas da competência.” As empresas adotam estratégias para agir
simultaneamente sobre o trabalhador e sobre a situação de trabalho, visando influir sobre a
competência, “[...] leva-se os empregados a fazer proposições de transformação da divisão do
trabalho e da organização no seio da equipe, até mesmo sugestões de responsabilização de
tarefas novas pelo serviço.” As empresas apóiam-se em abordagem psicológica para viabilizar
a interiorização por parte dos empregados de suas responsabilidades nas transformações das
situações de trabalho (DUGUÉ, 1998, p. 122-123).
Em aprofundamento à questão acima, Dugué (1998, p. 123) afirma que:
Constata-se, enfim, a conjunção com outras práticas, tal como a
transformação dos chefes de equipe em animadores, que incita os
empregados a reassumir as restrições outrora experimentadas nas formações
clássicas da hierarquia, ou o contrato de objetivo fazendo do assalariado o
agente de sua própria dominação que se criava nos serviços mesmo que
chegasse com dificuldade ao nível de executante.
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3.3 Qualificação, precarização, “captura” e “expropriação” da subjetividade do
trabalho
A nova ideologia da educação profissional, disseminada pelas instituições
multilaterais, pelas organizações empresariais e pelos documentos oficiais do MEC e do CNE,
possui os seguintes componentes básicos: defesa da educação básica como meio para gerar os
conhecimentos e habilidades gerais – saber ler, escrever, dominar os códigos matemáticos e
resolver problemas –, que permitirá ao indivíduo adquirir posteriormente as habilidades
específicas na educação profissional; ênfase no investimento formação de recursos humanos
(capital humano) para melhorar a produtividade e garantir a competitividade das empresas e
do país; ênfase na lógica e/ou “modelo” das competências para garantir a empregabilidade do
indivíduo.
Nesse sentido, para além da preocupação com o ensino técnico, a nova ideologia da
educação profissional pressupõe a mobilização de toda a educação básica para assegurar o
desenvolvimento dos conhecimentos necessários à formação de subjetividades flexíveis,
dóceis e adaptáveis. Nesse sentido, Kuenzer (2007, p. 1159) afirma que:
[...] à educação cabe assegurar o domínio dos conhecimentos que
fundamentam as práticas sociais e a capacidade de trabalhar com eles, por
meio do desenvolvimento de competências que permitam aprender ao longo
da vida, categoria central na pedagogia da acumulação flexível. Se o
trabalhador transitará, ao longo de sua trajetória laboral, por inúmeras
ocupações e oportunidades de educação profissional, não há razão para
investir em formação profissional especializada; a integração entre as
trajetórias de escolaridade e laboral resultará na articulação entre teoria e
prática, resgatando-se, desta forma, a unidade rompida pela clássica forma
de divisão técnica do trabalho, que atribuía a uns o trabalho operacional,
simplificado, e a outros o trabalho intelectual, complexo.

Sendo assim, esta autora destaca que a novidade nesta concepção de formação é que
na acumulação flexível a produção e o consumo demandam uma relação com o conhecimento
sistematizado, de maneira que se valoriza o domínio de competências cognitivas complexas,
principalmente as competências comunicativas e também para o domínio da lógica formal.
O mundo do trabalho sob a forma da acumulação flexível, em que predomina o
toyotismo com seus nexos e dispositivos organizacionais, é o mundo da contradição do
capitalismo manipulatório. Esse mundo é apresentado pela nova ideologia da educação
profissional como uma coisa idílica e paradisíaca, no qual os homens que necessitam trabalhar
para ganhar a subsistência têm que possuir um bom nível de escolarização e de competências
desenvolvidas para ter acesso ao mercado de trabalho.
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O capitalismo manipulatório da acumulação flexível demanda uma força de trabalho
flexível e com capacidade de se adaptar a situações novas. O capital necessita preservar e
controlar o trabalho vivo, para isso as empresas estimulam as pessoas a se autocontrolarem,
deslocando a coerção dos dispositivos organizacionais para o interior das pessoas,
dispensando assim a figura do capataz. O toyotismo com seu método de estimular o
envolvimento e a participação dos indivíduos nos times é a chave para as empresas
conseguirem mobilizar os trabalhadores em torno de seus objetivos.
A cultura, os valores, os objetivos e o projeto da empresa, enfim, a ideologia da
reestruturação produtiva deve ser compartilhada entre todos os “operadores” e
“colaboradores” para facilitar o autocontrole de cada um, pois, cada um deve exercer o
controle sobre si mesmo, de forma voluntária e contribuir para o autocontrole de todos.
Assim, os indivíduos podem manter-se coerentes entre si, já que são inspirados por uma
mesma fonte original.
As empresas são estimuladas a reduzir os níveis hierárquicos, partindo da premissa de
que isso estimula a confiança entre a empresa e seus “colaboradores”, facilitando o controle.
A empresa deve apostar nesse tipo de relacionamento, assegurando que todos são dignos de
confiança, afastando imediatamente aqueles que traem a sua confiança. Afinal, é um modo
seguro de garantir o autocontrole, pois aumenta a ideia de uma relação segura. A confiança é
um dispositivo moralmente qualificado, pois afasta a aparência de um controle externo,
dissimulando-se assim a relação de dominação (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p.114).
Diante dessas mudanças as empresas passam a estimular o envolvimento. Por meio da
“mobilização”, ocorre também um deslocamento do controle para o autocontrole, dá-se assim
um outsorcing78 dos custos do controle, que são transferidos da empresa para os trabalhadores
e os clientes.
O novo discurso empresarial além de voltado para a “mobilização”, a “captura” e a
“expropriação” da subjetividade do trabalhador, fortalece também a versão segundo a qual a
empresa está a serviço dos consumidores. Dessa forma, dissemina-se a ideia de que as
empresas existem para servir seus clientes e não para gerar lucros aos proprietários ou
acionistas.
A empresa reestruturada tem um discurso sedutor. Assim, termos como liberdade,
autonomia, criatividade e outros argumentos da proposta de desenvolvimento pessoal são
bastante atraentes aos trabalhadores. As empresas alardeiam que precisam de todas as

78
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capacidades humanas, estimulam as famílias e os indivíduos a investirem em capital humano
para se desenvolver plenamente, como vimos na retórica do multilateralismo do Banco
Mundial e da CEPAL. O discurso ideológico voltado para a “verdadeira autonomia”, o
autoreconhecimento e a realização pessoal é um forte ingrediente para a concreção da
“mobilização”, “captura” e “expropriação” da subjetividade.
Boltanski e Chiapello (2000) salientam que a literatura de gestão do “novo espírito do
capitalismo” elege como pessoas de valor aquelas que sabem trabalhar em projetos e que
canalizam suas energias e capacidades – inclusive as mais pessoais – para as empresas. Exigese que o indivíduo seja portador não apenas de competências técnicas, mas que seja criativo e
tenha bom senso, amizade e emotividade entre outros atributos necessários à emulação para o
trabalho. Nesse sentido, a ideologia da gestão no capitalismo reestruturado salienta que além
das competências, os efeitos da boa reputação são ingredientes que estão no cerne da
empregabilidade.
O discurso ideológico da gestão que emergiu na década de 1990 salienta que o
trabalhador deve possuir a marca do “estado de grande”, para isso deve saber engajar-se e
envolver plenamente, com entusiasmo e dedicação, sabendo que trabalhar num projeto é estar
diante de “[...] um processo complexo e incerto, que não pode ser contido nos limites de
contratos, sempre incompletos, é preciso saber depositar confiança naqueles com quem são
tecidos elos destinados a evoluir concomitantemente ao desenvolvimento do projeto”
(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, 143-144).
Sendo assim, esta ideologia que visa “capturar” e “expropriar” a subjetividade dos
trabalhadores, afirma que o bom “colaborador” é marcado pelo “estado de grande” não se
apega à estabilidade de um ofício, muito menos fica preso à qualificação, pelo contrário, o
“grande” é aquele que se “[...] revela adaptável, flexível, capaz de oscilar de uma situação
para outra muito diferente e ajustar-se a ela; mostra-se polivalente, capaz de mudar de
atividade ou de instrumentos, segundo a natureza da relação na qual entra, com os outros ou
com os objetos.” São a flexibilidade, a adaptabilidade e a polivalência que garantem a
empregabilidade do indivíduo no universo da empresa, pois esses atributos o mantém em
condições de inserir-se num novo projeto na empresa, assim que encerrar o projeto em que
atua. Portanto, de acordo com a ideologia de gestão dos anos 1990 a empresa que se organiza
por projetos funciona como se fosse um mercado (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p.
144).
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O trabalhador de acordo com esta ideologia idílica e fantasiosa deve manter-se
conectado, pois vive num mundo conexionista para o qual não basto ser flexível e adaptável,
pois é necessário associar a estas qualidades a docilidade. O “grande” deve ser também ativo,
autônomo e saber correr riscos e para arrematar, afirma-se que o “grande” torna-se “[...] líder
de si mesmo, líder em suas relações passadas e futuras, líder em suas redes” (SÉRIEYX, 1993
apud BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 144).
Em contraposição ao trabalhador denominado de o “grande”, a literatura de gestão
dos anos 1990 apresenta uma caricatura do “pequeno” como o indivíduo “[...] que não sabe se
comunicar, porque é fechado ou ainda tem ideias atrasadas, é autoritário e intolerante, o que
o torna incapaz de estabelecer composições.” Nesse sentido, salienta que o “pequeno” é
aquele que se assemelha com “[...] os ‘cactos’ de escritório, carrancudos, individualistas [que]
se fecham em si mesmos, nunca saem, não participam da confraternização de fim de ano,
fogem dos coquetéis, voltam para o hotel correndo e se plantam na frente da tevê, são uns
‘mata-redes’ absolutos” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 152).
Esses autores destacam o fato de que para a ideologia da gestão da década de 1990, no
mundo conexionista há uma incitação para que as pessoas se desloquem e estabeleçam “[...]
pessoalmente os elos que utilizam no trabalho [...] e a desconfiar de qualquer estrutura e de
qualquer posto previamente traçado, que possam a vir encerrá-las num universo demasiado
conhecido.” Nesse mundo, de acordo com tal ideologia, as especialidades técnicas perdem
relevância diante da “[...] flexibilidade e a capacidade de adaptar-se e aprender
incessantemente tornam-se seus principais trunfos.” Valoriza-se muito mais questões ligadas
às aptidões individuais, tais como os elementos ligados à personalidade. Também são muito
valorizadas as qualidades comunicativas, a capacidade de atenção e de abertura para as
diferenças (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 170).
Os diversos componentes das transformações capitalistas da década de 1970 foram
organizados, coordenados, reunidos e rotulados na década seguinte num conceito único:
flexibilidade. Esse conceito, em primeiro lugar expressa a possibilidade das empresas
adaptarem rapidamente seu aparato produtivo às evoluções da demanda. A flexibilidade
também é “[...] associada ao movimento rumo à maior autonomia no trabalho, sinônimo de
adaptação mais rápida do terreno às circunstâncias locais, sem que fossem esperadas as
ordens de uma burocracia ineficiente.” A flexibilidade é um conceito que passou a ser usado
pela gestão empresarial, pelos empregadores, por sindicalistas, pela sociologia do trabalho e
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outras áreas do conhecimento que tratam do trabalho (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p.
229).
Boltanski e Chiapello (2009, p. 240) destacam que a flexibilidade constituiu a grande
estratégia das empresas na década de 1980, possibilitando a estas “[...] transferir para os
assalariados e também para subcontratados e outros prestadores de serviços o peso das
incertezas do mercado.” De tal maneira que a flexibilidade se decompõe em:
[...] flexibilidade interna, baseada na transformação profunda da organização
do trabalho e das técnicas utilizadas (polivalência, autocontrole,
desenvolvimento da autonomia etc.), e flexibilidade externa, que supõe uma
chamada organização do trabalho em rede, na qual empresas ‘enxutas’
encontram os recursos de que carecem por meio de abundante
subcontratação e de uma mão de obra maleável em termos de emprego
(empregos precários, temporários, trabalho autônomo), de horários ou de
jornada do trabalho (tempo parcial, horários variáveis) (BOLTANSKI;
CHIAPELLO, 2009, p. 229).

Boltanski e Chiapello (2009, p. 242) destacam dados que revelam a dimensão e
amplitude da transformação efetivada pela reestruturação do capital na organização do
trabalho, na França. Nesse sentido, afirmam que:
[...] como sinal de maior autonomia dos assalariados, destacamos a evolução
dos horários de trabalho até 1991. Os horários fixos (mesmos horários todos
os dias) também estão em declínio: atingiam 65% dos assalariados em 1978;
59% em 1984; 52% em 1991; e essa evolução deve ser creditada
inteiramente à progressão dos horários livres e personalizados que passam de
16% em 1984 para 23% em 1991. Essa liberação dos horários atingiu todas
as categorias sociais e profissionais, mas foi mais ampla para as pessoas
situadas em grau hierárquico mais elevado: os horários livres ou
personalizados só progridem 4% (de 6% para 10%) entre os operários de
1984 a 1991, enquanto os executivos são 13% mais beneficiados (de 44%
para 57%); as profissões intermediárias, 8% a mais (de 24% para 32%); e os
funcionários de escritório, 6% a mais (de 13% para 19%). No que se refere
ao desenvolvimento da polivalência operária, a proporção de operários que
realizam tarefas de manutenção e controle de qualidade passou,
respectivamente, de 56% para 66% e de 41% para 58% entre 1987 e 1993
(Cézard, Vinck, 1996, p. 224). A formação permanente também progrediu:
em 1989, metade das empresas enviou um assalariado para a formação,
contra um terço em 1977 (JANSOLIN, 1992).

A “essência” da reestruturação capitalista é a manutenção da contradição entre as
forças da propriedade privada dos meios de produção de um lado e os proprietários da força
de trabalho de outro. Entretanto, as mudanças na forma da exploração da força de trabalho
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com a organização do mercado de trabalho de acordo com os princípios do regime de
acumulação flexível passa “[...] por profunda reestruturação para responder à volatilidade, ao
estreitamento da margem de lucro e à acirrada competição.” Ocorre uma redução do emprego
regular e formal e em contrapartida emerge o emprego parcial, temporário, subcontratado
(KUENZER, 2005, p.1164).
Desse modo, Kuenzer (2005, p. 1164) afirma que:
As empresas, para enfrentarem a competição, assegurando razoável margem
de lucro, mantêm um núcleo duro de trabalhadores estáveis, com boas
condições de trabalho, política generosa de benefícios e oportunidades de
qualificação permanente, para assegurar capacidade de adaptação a novas
exigências do trabalho, inclusive mobilidade geográfica. Estes profissionais
são submetidos permanentemente a processos de formação científicotecnológica e de gestão, uma vez que o domínio do conhecimento de ponta
se configura como vantagem competitiva: ‘o próprio saber se torna uma
mercadoria-chave, a ser produzida e vendida a quem pagar mais’ (Harvey,
op. cit., p. 151). Pode-se afirmar que a relação permanente com o
conhecimento, aliada à oportunidade de enfrentamento de situações
complexas, ou eventos, lhes confere flexibilidade para dar conta da
dinamicidade dos processos de trabalho intra-firma e, ao mesmo tempo, lhes
assegura as condições necessárias à mobilidade, quando não for mais
possível ou interessante retê-los.

Efetivamente é isso que faz o toyotismo ao valorizar os trabalhadores do núcleo central
da empresa, focando a prioridade na atividade-fim da empresa, investindo em formação e na
valorização da força de trabalho necessária para tanto, e fazendo as demais atividades por
meio da terceirização, subcontratando, estimulando o trabalho parcial, temporário e precário.
De tal forma, que para os trabalhadores que não conseguem empregar-se no núcleo central a
alternativa é empregar-se nos grupos periféricos em atividades subcontratadas, geralmente
para exercer atividades de limpeza, segurança, lavagem de roupa, alimentação, transporte etc.
Para essas atividades, quase sempre se contrata os trabalhadores com competências que
sobram no mercado, por isso estão quase sempre dispostos a aceitar trabalhos flexíveis e
adaptarem-se a contratos “[...] temporários e subcontratados, que apresentam baixa
qualificação e alta rotatividade, uma vez que são incluídos/excluídos de ocupações
precarizadas e intensificadas ao sabor das necessidades do mercado.” De tal modo que a tão
encantada flexibilidade é produzida pela “[...] permanente movimentação de uma força de
trabalho desqualificada, ocupada em tipos diversificados de trabalho precarizado, consumida
predatoriamente ao longo das cadeias produtivas, onde e pelo tempo que se fizer necessária”
(KUENZER, 2007, p. 1164).
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Nesse sentido, estaríamos diante de uma polarização das qualificações, enquanto no
pólo do núcleo central da empresa emprega-se os trabalhadores cuja flexibilização resulta da
qualificação, no pólo oposto, ou seja, estão os trabalhadores periféricos cuja flexibilização
resulta da desqualificação. De tal forma que o processo de formação destes dois grupos de
trabalhadores é evidenciado na vasta literatura que se produziu na década de 1990, quer seja
nos documentos das instituições multilaterais, quer seja – no Brasil – nos documentos do
MEC, do CNE e também do Ministério do Trabalho e Emprego. De tal maneira, para os
trabalhadores do primeiro grupo a formação “[...] assume caráter propedêutico, a ser
complementada com formação científico-tecnológica e sócio-histórica avançada.” Enquanto
que para os demais, basta ofertar uma formação com o “[...] caráter de preparação geral que
viabiliza treinamentos aligeirados, com foco nas diferentes ocupações em que serão inseridos
ao longo das trajetórias laborais, em diferentes pontos de distintas cadeias produtivas.” Razão
pela qual, salienta-se que “[...] a educação básica, completa ou, na maioria das vezes,
incompleta, resulta em formação final e contribui para a flexibilidade por meio da
desqualificação” (KUENZER, 2007, p. 1165).
Em última instância, ocorre um processo de “exclusão includente” em atividades
precárias na ponta do mercado, pois os trabalhadores excluídos do trabalho formal são
incluídos nos trabalhos precarizados ao longo das cadeias produtivas. Dessa forma, salienta
Kuenzer (2007) a manutenção da dualidade estrutural das relações entre trabalho e educação
na acumulação flexível.
Esta autora destaca que a acumulação flexível aumenta a produtividade por meio dos
processos de intensificação e precarização do trabalho, o que resulta num consumo predatório
da força de trabalho. De maneira que a flexibilização do trabalho, constitui-se numa categoria
central da acumulação flexível, que longe de avançar no processo civilizatório do próprio
capital, representa o seu esgotamento, destruindo os poucos direitos que a classe trabalhadora
conquistou ao longo de suas lutas (KUENZER, 2007, 1165-1166).
A combinação da extração de mais-valia relativa com o uso intensivo de tecnologia e
da mais-valia absoluta com a extensão da jornada de trabalho para o trabalho precário
constitui-se num princípio basilar do toyotismo, sendo a essência da flexibilização. De tal
maneira que para assegurar a competitividade e garantir a margem de lucro, as empresas “[...]
buscam, ao longo das cadeias produtivas, a combinação ótima (nunca máxima, pois esta
compromete o custo final do produto) entre investimento em ciência e tecnologia e consumo
de trabalho humano.” Sendo assim, a estratégia das empresas para aumentar a produtividade
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se dá mais pela integração dos sistemas de produção do que pela implantação da automação.
Salienta que quando se implanta a automação é para atender as necessidades da integração.
Kuenzer salienta que suas pesquisas na cadeia coureiro-calçadista revelam que:
[...] esta estratégia é clara; não há automação que supere o baixo custo do
trabalho, que combina os ateliês (oficinas), o trabalho domiciliar feito pelas
costureiras e a rede de trabalhadores manuais desqualificados que fazem os
acabamentos, os trançados de couro, os bordados, a colocação das fivelas,
enfim, o conjunto de atividades conhecidas como ‘enfiadinhos’ (KUENZER,
2007, p. 1165).

A organização da produção nas empresas reestruturadas, ao promover a integração dos
sistemas através da subcontratação utiliza práticas precárias de trabalho que fazem com que
“[...] o trabalho domiciliar, familiar, artesanal e paternalista, deixem de ser marginais e
assumam um novo papel, passando a ser orgânicos e, portanto, fundamentais ao processo de
acumulação.” Verifica-se no setor coureiro-calçadista – aos quais acrescentamos também o
setor de confecções – uma relação paternal entre a figura do intermediário e os trabalhadores
domiciliares, afinal graças ao intermediário eles conseguem trabalho. Dessa forma,
restabelecem-se antigas relações de trabalho que se acreditava superadas pelo processo
civilizatório do capital. Estas retornam como estratégias essenciais ao processo de
acumulação, combinadas com relações mais contemporâneas mediadas pela ciência e pela
tecnologia, por meio da flexibilização (KUENZER, 2007, p. 1166).
De acordo com Kuenzer (2007), a reestruturação produtiva promove uma combinação
capaz de articular trabalhos desiguais e diferenciados ao longo das cadeias produtivas, ao
mesmo tempo em que geram demandas diferenciadas e desiguais para a qualificação dos
trabalhadores. Entretanto, esses arranjos não são definidos a partir da qualificação
profissional, pelo contrário, o que os define é o consumo da força de trabalho necessário à
valorização do capital. Nesse sentido, Kuenzer (2007, p. 1168) afirma que:
O foco não é a qualificação em si, mas como ela se situa em dada cadeia
produtiva, com o que ela se relativiza; a priori, não há como afirmar que
certo trabalhador é ou não qualificado, uma vez que isso se define a partir de
sua inclusão na cadeia; ou seja, a dimensão de relação social da qualificação
se superlativiza na acumulação flexível, que avança na centralização do
trabalho abstrato.

Com o processo da reestruturação capitalista, trabalhadores cujas qualificações
permitem sua inclusão em determinado arranjo, poderão não estar incluídos em outros. Assim
como evidencia-se que os trabalhadores que são qualificados para trabalharem em certos elos
da cadeia reestruturada, não servem para atuar em outros. Para Kuenzer (2007) o que
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determina se o trabalhador vai ou não estar incluído a partir de ter recebido uma dada
qualificação são as necessidades do sistema produtivo. Desse modo, numa perspectiva de
entendimento da qualificação como relação social, a autora afirma que o que determina a
inclusão do trabalhador na cadeia “[...] não é a presença ou a ausência de qualificação, mas as
demandas do processo produtivo que combinam diferentes necessidades de ocupação da força
de trabalho, a partir da tarefa necessária à realização da mercadoria” (KUENZER, 2007, p.
1168).
Ferretti (2009, p. 514, grifo nosso) manifesta concordância com o texto de Kuenzer,
salientando que lhe parecem claro os argumentos desta quanto ao fato da flexibilização do uso
da força de trabalho implicar na possibilidade dos trabalhadores qualificados serem excluídos
do trabalho “[...] em postos ‘reestruturados’, ou seja, de postos em que o trabalho é mais
qualificado, e suas qualificações subutilizadas, segundo as conveniências, em postos não
‘reestruturados’, não me parece que a possibilidade oposta esteja dada” (FERRETTI 2009, p.
514, grifo nosso)
Para Kuenzer a flexibilidade da força de trabalho depende menos da qualificação
prévia do trabalhador do que da adaptabilidade. A adaptabilidade da força de trabalho inclui
as competências anteriormente desenvolvidas – que o trabalhador traz consigo para o posto
reestruturado –, tanto as “[competências] cognitivas, práticas ou comportamentais, quanto a
competência para aprender e para submeter-se ao novo, o que supõe subjetividades
disciplinadas que lidem adequadamente com a dinamicidade, com a instabilidade, com a
fluidez” (KUENZER, 2007, p. 1168).
A necessidade de elevação do nível de escolaridade da força de trabalho para melhorar
“[...] níveis de conhecimento e da capacidade de trabalhar intelectualmente, professada no
discurso sobre a educação na acumulação flexível”, sustentada pelo discurso empresarial,
encampado pelas instituições multilaterais e adotado pelo Estado no processo de reforma,
mostra seu caráter concreto:
[...] a necessidade de ter disponível para consumo, nas cadeias produtivas,
força de trabalho com qualificações desiguais e diferenciadas que,
combinadas em células, equipes, ou mesmo linhas, atendendo a diferentes
formas de contratação, subcontratação e outros acordos precários, assegurem
os níveis desejados de produtividade, por meio de processos de extração de
mais-valia que combinam as dimensões relativa e absoluta (KUENZER,

2007, p. 1168).
As formas de consumo do trabalho sob a reestruturação produtiva aprofundam a
distribuição desigual dos conhecimentos científicos entre os trabalhadores. De tal maneira que
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para uma minoria, dependendo do tipo de trabalho, “[...] de onde e por quanto tempo estejam
integrados nas cadeias produtivas, se reserva o direito de exercer, e sempre provisoriamente, o
trabalho intelectual integrado às atividades práticas, a partir de extensa e qualificada trajetória
de escolarização”. Por outro lado, a maioria dos trabalhadores, não tem a mesma “sorte”, já
que a alternativa que lhes resta é desenvolver “[...] conhecimentos tácitos pouco sofisticados,
em atividades laborais de natureza simples e desqualificada” (KUENZER, 2007, p. 1169).
De acordo com Kuenzer, o capital se preocupa com a formação de trabalhadores para
exercerem atividades multitarefa. Assim, cabe à educação geral fazer a mediação da formação
de subjetividades flexíveis, tanto do ponto de vista cognitivo quanto ético, para que os
trabalhadores se adaptem às funções multitarefa. É por meio da educação “[...] disponibilizada
de forma diferenciada por origem de classe, que os que vivem do trabalho adquirem
conhecimentos genéricos que lhes permitirão exercer e aceitar, múltiplas tarefas no mercado
flexibilizado.” De tal sorte que ser um trabalhador multitarefa implica estar disponível para
“[...] exercer trabalhos simplificados, repetitivos, fragmentados, para os quais seja suficiente
um rápido treinamento, de natureza psicofísica, a partir de algum domínio de educação geral,
o que não implica necessariamente o acesso à educação básica completa” (KUENZER, 2007,
p. 1169)79.
A ideologia da reforma da educação destinou o conjunto da educação básica, portanto
não só a profissional, para garantir aos indivíduos que tenham “[...] acesso aos conhecimentos
fundamentais e às competências cognitivas mais simples, que permitam a integração à vida
social e produtiva em uma organização social com forte perfil científico-tecnológico”
(KUENZER, 2007, p. 1169). Visa-se com isso disciplinar o produtor/consumidor. Por isso, o
capital considera necessário disponibilizar e garantir a universalização da formação básica aos
trabalhadores. Na perspectiva do capital os trabalhadores devem ser flexíveis, e saber “[...]
adaptar-se ao movimento de um mercado que inclui/exclui, segundo as necessidades do
regime de acumulação.” De fato, a reestruturação produtiva convive com a existência de
postos de trabalho desqualificados, cuja competência exigida “[...] resume-se ao
conhecimento tácito, demandado pelo trabalho concreto.” De tal maneira que não há para
aqueles que trabalham nesses “[...] setores precarizados, demandas relativas ao
desenvolvimento da competência de trabalhar intelectualmente em atividades de natureza
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científico-tecnológica, em virtude do que não se justifica formação avançada” (KUENZER,
2007, p. 1169).
Kuenzer destaca o fato de suas pesquisas revelarem que mesmo os gestores de
pequenas empresas, nas quais há pouca complexidade no processo de trabalho, têm clareza
sobre a importância do conhecimento estratégico da tecnologia usada no processo de trabalho para a
extração ampliada da mais-valia, por isso não o democratizam. Nesse sentido, de acordo com esta
autora, “[...] as políticas de educação, ao negar aos que vivem do trabalho a possibilidade de

acesso à formação tecnológica, em nome de uma educação genérica, respondem às demandas
da acumulação” (KUENZER, 2007, p. 1170).
No contexto da reestruturação produtiva a educação básica é pensada como rito de
passagem para uma formação “científico-tecnológica e sócio-histórica de alto nível”, para
aqueles que virão exercer “atividades complexas na ponta qualificada das cadeias produtivas”.
De tal maneira que “[...] a flexibilidade, atributo geralmente exercitado internamente às
firmas, advém da capacidade de trabalhar intelectualmente e atuar praticamente, para usar a
expressão gramsciana [...] estabelecendo-se uma maior integração entre concepção e atuação”
(KUENZER, 2007, p. 1170).
Num contexto em que o capital apropria-se da dimensão intelectual do trabalho,
procurando envolver mais intensamente a subjetividade operária, visando “capturá-la” e
expropriá-la, intensifica-se o trabalho precarizado. Num momento em que o capital intensifica
a transferência do saber intelectual do trabalho para as máquinas informatizadas, cresce a
necessidade de trabalhadores para o exercício de funções multitarefa.
Antunes (2002, p. 42-43) afirma que:
A nova fase do capital, portanto, retransfere o savoir faire para o trabalho,
mas o faz apropriando-se crescentemente da sua dimensão intelectual, das
suas capacidades cognitivas, procurando envolver mais forte e intensamente
a subjetividade operária. Mas o processo não se restringe a esta dimensão,
uma vez que parte do saber intelectual é transferido para as máquinas
informatizadas, que se tornam mais inteligentes, reproduzindo parte das
atividades a elas transferidas pelo saber intelectual do trabalho. Como a
máquina não pode suprimir o trabalho humano, ela necessita de uma maior
interação entre a subjetividade que trabalha e a nova máquina inteligente. E,
neste processo, o envolvimento interativo aumenta ainda mais o
estranhamento e a alienação do trabalho, amplia as formas modernas da
reificação, distanciando ainda mais a subjetividade do exercício de uma vida
autêntica e autodeterminada.

Para exercer as atividades como um trabalhador multitarefa, o indivíduo deve ser
capaz de adaptar-se às situações complexas e diferenciadas que se lhe apresentam sabendo
mobilizar competências cognitivas que lhe permitam de forma criativa solucionar problemas
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com rapidez, com espírito de equipe, originalidade, autocontrole, confiabilidade. Para tanto,
de acordo com a vasta literatura analisada, cabe à educação básica articulada com a educação
profissional garantir o desenvolvimento das mais sofisticadas competências cognitivas,
assegurando uma formação sólida, que garanta a compreensão das dimensões geral específica.
Portanto, a reforma da educação ao seguir os pressupostos da reestruturação produtiva
e da lógica das competências manteve a dualidade estrutural da educação no Brasil, conforme
vimos nos documentos da década de 1990, e que foram confirmadas pelas análises de
Kuenzer. Entretanto, esta autora ressalta ainda uma segunda categoria de manutenção dessa
dualidade. Nesse sentido, afirma que:
[...] segunda categoria, portanto, que configura a dualidade na acumulação
flexível é a distribuição desigual e diferenciada de educação que, ao
contrário do que ocorria no taylorismo/fordismo, valoriza a educação básica
para os que vivem do trabalho, como condição para a formação flexível; e
educação específica, de natureza científico-tecnológica e sócio-histórica,
para os que vão exercer o trabalho intelectual, de modo a assegurar que a
posse do que é estratégico, nesse caso o conhecimento que permite inovação,
permaneça com o capital (KUENZER, 2005, p. 1170).

Kuenzer (2007) destaca que o capital desenvolve uma estratégia para disponibilizar e
negar o conhecimento de acordo com “[...] as necessidades desiguais e diferenciadas dos
processos de trabalho integrados”, que ela denomina de “[...] inclusão excludente na ponta da
escola.” Esse é um processo dissimulado, que não nega explicitamente o acesso das pessoas
“à educação continuada e de qualidade”, pois, aparentemente o sistema disponibiliza
oportunidades educacionais a todos os indivíduos “[...] por meio de múltiplas modalidades e
diferentes naturezas, que se caracterizam por seu caráter desigual”. Nesse sentido, salienta que
essas modalidades – de cursos e programas – são na maioria das vezes, meramente
certificatórios, pois “[...] não asseguram domínio de conhecimentos necessários ao
desenvolvimento de competências cognitivas complexas vinculadas à autonomia intelectual,
ética e estética” (KUENZER, 2007, p. 1170-1171).
Alves (2009, p. 157) – com base em Lukács – apresenta uma contribuição para
entendermos o destroçamento do processo formativo do indivíduo no capitalismo
manipulatório, pois analisa o problema da distorção entre objetivação/exteriorização e
exteriorização da interioridade – ou seja, o “espaço interior” do indivíduo –, entre a autoexpressão da personalidade do indivíduo e o seu comportamento “[...] como agente da
reprodução social, existem escolhas pessoais mediadas pela particularidade social que se
traduzem, ou na aceitação do status quo social, com bloqueios e rechaçamentos da auto
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expressão da personalidade; ou em atos de resistência e de oposição ativa” (ALVES, 2009, p.
157).
Essa distorção constitui-se no problema do estranhamento social, que se transforma no
problema crucial da ordem burguesa – conforme salienta Alves (2009) –, de tal maneira que
“[...] o capital busca investir cada vez mais na manipulação do ‘espaço interior’ dos
indivíduos.” Daí, que o processo de “captura” da subjetividade e da intersubjetividade do
homem que trabalha ocorre no campo da exteriorização da interioridade. É na objetivação por
meio do trabalho estranhado que ocorre a “captura” e também a “expropriação” da
subjetividade do indivíduo. De tal sorte que a manipulação social se dá principalmente por
meio da produção recorrente de indivíduos reduzidos à mera particularidade, capazes de
aceitarem os valores-fetiches, reiterando a ordem das coisas (ALVES, 2009, p. 157-158).
Nesse sentido, o capitalismo global gera “[...] uma massa de proletários supérfluos”
(ALVES, 2009), ou uma massa de trabalhadores qualificados para serem flexíveis e
adaptáveis em funções multitarefa (KUENZER, 2007). Ou seja, efetiva-se um exército
industrial de reserva qualificado para exercer atividades que garantam as necessidades de
acumulação do capital.
Para responder à crise global de acumulação do capital, as grandes empresas tendem a
organizar a produção adotando a técnica de racionalização gerencial que se tornou conhecida
como downsizing, intensificando assim o processo de reestruturação do capital. O capital visa
com a implantação do downsizing “[...] eliminar a burocracia corporativa desnecessária, sendo

focado no centro da pirâmide hierárquica (atinge principalmente – mas não apenas – gerentes
de médio escalão e técnicos mais qualificados).” O downsizing é mais um dispositivo de
racionalização industrial que contribui para enxugar o máximo possível a empresa. É mais
uma invenção de cariz toyotista que leva as empresas a fecharem partes de suas unidades
produtivas e promover a sua “[...] deslocalização para os greenfields (ou zonas de baixos
salários e escassa pressão sindical). A curto prazo envolve demissões, achatamento da
estrutura organizacional, reestruturação, redução de custos e racionalização” (ALVES, 2009,
p. 158).
Com a racionalização fundada no downsizing, as empresas reduzem a força de
trabalho, não só para reduzir custos de produção, mas principalmente para sinalizar aos “[...]
investidores no mercado financeiro, que estão perseguindo mais produtividade e melhor
desempenho, e portanto, visando obter mais lucros e dividendos para seus acionistas.” Nesse
sentido, o downsizing, com a predominância do capital financeiro transformou-se numa
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prática trivial “[...] nas grandes empresas na época da mundialização do capital (o capitalismo
global é o ‘capitalismo dos eufemismos’ – por exemplo, enxugamento de trabalho vivo ou
downsizing, segundo o eufemismo empresarial, chama-se ‘otimização de pessoal’)” (ALVES,
2009, p. 158).
Na década de 1990 ocorreu uma intensa proliferação do downsizing, afetando
diretamente o emprego, principalmente do quadro gerencial do médio escalão das empresas.
Esse processo tomou uma dimensão escandalosa de demissão que não é apenas “[...] mais um
fenômeno de corte de despesas devido a recessão, mas tornou-se hoje uma prática capitalista
corriqueira intrínseca à nova etapa do capitalismo financeirizado sob o regime da acumulação
flexível” (ALVES, 2009, p. 158).
Outro dispositivo que emerge com a reestruturação produtiva, que é importante para a
compreensão da fragmentação da classe que vive do trabalho é o outsourcing da força de
trabalho. Este constitui-se na prática da terceirização que permite numa mesma empresa – no
mesmo espaço – um contingente de trabalhadores que são submetidos a regimes, contratos,
relações de trabalho e de salários diferenciados de acordo com as empresas que exercem a
subcontratação
Diante dessas mudanças estimula-se o envolvimento, por meio da “mobilização”,
ocorre também um deslocamento do controle para o autocontrole, dá-se assim um
outsorcing80 dos custos do controle, que são transferidos da empresa para os trabalhadores e
os clientes. Esse processo radicaliza a precarização das condições de trabalho, fragmenta e
desfigura a identidade de classe, muitas vezes operários com qualificações semelhantes
exercendo atividades também semelhantes, mas possuem estatuto contratual e salarial
desiguais. Ou seja, o estatuto contratual ao dividir os trabalhadores em regimes efetivos,
temporários, parciais, terceirizados, subcontratados divide a classe, além de gerar no seio da
mesma preconceitos, estereótipos e discriminações.
Boltanski e Chiapello (2000, p. 263) salientam que a evolução geral do emprego sob a
reestruturação produtiva resulta numa forte precarização, de maneira que “[...] os operários,
assim como os empregados do setor terciário ou das pequenas estruturas, são, na verdade,
mais precários que os da indústria ou das grandes estruturas.” Esses autores destacam que
muitas empresas promoveram o outsourcing integral de algumas atividades, tais como a
limpeza e a segurança, ao mesmo tempo em que “[...] numerosos recursos terceirizados ou
confiados a trabalhadores temporários tiveram como objetivo eliminar das grandes empresas
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os trabalhos mais pesados e menos qualificados, que constituíam fontes de conflitos e
problemas na administração da mão de obra.” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 263).
De fato, as empresas reduzem o número de trabalhadores efetivos organizando
diferentes níveis de subcontratação, de forma cada vez intensa. De modo que há trabalhadores
subcontratados de primeiro nível, assim como também existem aqueles que são
subcontratados de segundo nível, pois se vinculam a empresa também subcontratada, e assim
por diante. Sendo assim, “[...] quanto mais complexo o produto final, mais longa é a cadeia. A
subcontratação, assim, dá origem a redes muito ramificadas, que muitas vezes envolvem
centenas de empresas” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 243).
Com a reestruturação produtiva cresceu também o trabalho temporário, que se tornou
uma das formas predominantes de emprego. Juntamente com o trabalho temporário, para
obter mais flexibilidade, muitas empresas, principalmente do setor de serviços passaram a
recorrer a contratos por tempo determinado ou por tempo parcial. Um dos fatores de
crescimento da terceirização e subcontratação é justamente o processo que se constitui na
transferência de atividades da indústria – limpeza, segurança, lavagem de roupa, alimentação,
transporte etc. –, para o setor de serviços.
Outra forma de precariedade que se expande na reestruturação produtiva é o trabalho
em tempo parcial, atingindo principalmente o contingente feminino. Esta forma de
contratação muitas vezes se articula com o trabalho temporário, pois são duas formas de
fragilização do trabalho que se somam. O trabalho em tempo parcial é um forte instrumento
na flexibilização da força de trabalho, pois “[...] ele possibilita aumentar a presença de pessoal
nas horas de maior atividade, sendo, portanto, mais frequente nas atividades do setor de
serviços, que não são estocáveis” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 249).
As transformações na forma de contratação da força de trabalho, visando aumentar a
autonomia e a flexibilidade das empresas, deslocaram uma parte considerável dos
trabalhadores para o desenvolvimento de atividades precárias. Esses trabalhadores, embora se
exija deles uma boa escolarização e qualificação constituem-se numa força de trabalho
multitarefa, pois as atividades precárias estão associadas à natureza do emprego flexível que
acarreta uma drástica heterogeneização, complexificação e precarização do trabalho,
aumentando a exploração sobre o contingente feminino e a subproletarização, que se expressa
“[...] na expansão do trabalho parcial, temporário, precário, subcontratado, terceirizado”
(ANTUNES, 1995, p. 41).
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Os trabalhadores terceirizados, empregados por empresas subcontratadas são os que
mais sobrem os efeitos das variações conjunturais. Não é por acaso que os trabalhos precários
são – quase sempre – transferidos para essas empresas. O capital ao reestruturar a produção
opera com uma reserva de força de trabalho escolarizada e qualificada, flexível e capaz de se
adaptar ao exercício de atividades precárias. Essa força de trabalho é reduzida à condição de
multitarefeira.
O crescimento do trabalho precário e multitarefa é um dos efeitos do desemprego
estrutural que atinge uma parcela significativa da força de trabalho no contexto da
reestruturação produtiva. As pessoas são levadas a se adaptar no mundo da precarização em
decorrência da escassez de alternativas de sobrevivência. De tal forma que “[...] a
superfluidificação (ou redundância) do trabalho vivo e da força de trabalho no capitalismo
global é o verdadeiro traço essencial do processo de precarização em nossos dias. É o traço
extremo da descartabilidade da força de trabalho como mercadoria” (ALVES, 2009, p. 159).
Explicita o autor que:
Nesse sentido, afirma que:
[...] o capitalismo como modo de produção social não consegue mais incorporar
(e incluir) um imenso contingente de gente na sua dinâmica de produção e
acumulação de valor. Está tornando estas pessoas em idade produtiva e com alto
grau de qualificação profissional, supérfluas às necessidades sistêmicas
(ALVES, 2009, p. 159)

Precarizar as relações de trabalho faz parte da lógica de acumulação do capital. Nesse
sentido, Alves (2009, p. 159) afirma que:
[...] a idéia de precarização do trabalho como fenômeno intrínseco da
produção do capital se manifesta da categoria de ‘superpopulação relativa’
que, na ótica de Marx, aparece como ‘exército industrial de reserva’, produto
legítimo dos mecanismos de acumulação do capital (a ‘superpopulação
relativa’ é exercito industrial de reserva, mas não apenas – ela implica
também a massa marginal que tende a crescer e conviver no interior do
modo de produção de valor). Enfim, os mecanismos estruturais de
acumulação de capital implicam uma dinâmica demográfica e de classe. [...]
a constituição da ‘superpopulação relativa’ – em suas várias formas sociais –
é um elemento compositivo do processo de precarização estrutural da classe
do trabalho. O proletariado ou a classe dos trabalhadores assalariados, a
classe-que-vive-da-venda-da-força-de-trabalho, que compõem a totalidade
viva do trabalho, objeto de exploração/espoliação/expropriação do capital,
insere-se em múltiplas atividades da produção, circulação e consumo de
mercadorias, inclusive da administração pública.

A manutenção do poder de classe exige o desenvolvimento de subjetividades
estranhadas que atendam as exigências da acumulação flexível submetendo-se à
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intensificação da exploração/espoliação/expropriação pelo capital no consumo predatório da
força de trabalho. As subjetividades estão cada vez mais estranhadas porque são “capturadas”
e “expropriadas” pelo capital.
Para o capital o desenvolvimento da qualificação com foco no mercado de trabalho e
na ocupação garante um contingente maior de trabalhadores mais escolarizados e com
competências gerais prontos para serem inseridos em atividades flexíveis, de forma
polivalente e com capacidade para adaptar-se a novas funções, assumir compromissos e
comunicar-se criativamente. Isto explica porque a ênfase volta-se para as competências
cognitivas e relacionais fundada no “saber-ser”, em oposição ao “saber” e ao “saber-fazer”.
A ideologia da nova educação profissional apresenta uma retórica segundo a qual as
transformações tecnológicas e organizacionais trazem ganhos para os trabalhadores, pois estes
devem ser mais escolarizados e qualificados. Entretanto, a exaltação e apologia das novas
qualificações constituem-se num fetiche, numa astúcia própria do capitalismo manipulatório,
pois, na verdade, ocorre uma intensificação do ritmo, num processo em que
[...] a competência com foco na solução de problemas, contudo, não é apenas
fruto da inteligência, pois para enfrentar eventos é preciso estar em
expectativa, pressenti-los, sendo fundamental a dimensão da corporeidade,
ou psicofísica, posto que a percepção passa pelo refinamento da relação
entre os sentidos e o campo de trabalho; são ruídos dissonantes, cheiros,
trepidações, cores, sabores que, repentinamente, para o trabalhador
experiente, sinalizam a emergência de um evento (KUENZER, 2007, p. 11).

Essa descrição de Kuenzer mostra-nos como o toyotismo que se constitui na forma
predominante pela qual o capital responde à crise de rentabilidade e valorização, manipula o
processo de trabalho. O toyotismo é o momento predominante – de caráter organizacional - do
complexo de reestruturação produtiva que possui como traços constitutivos mais gerais um
“[...] padrão de acumulação flexível [que] articula um conjunto de continuidade e
descontinuidade que acabam por conformar algo relativamente distinto do padrão
taylorista/fordista de acumulação” (ANTUNES, 1999, p. 52). Esse autor Acrescenta que:
[o toyotismo] se fundamenta num padrão produtivo organizacional e
tecnologicamente avançado, resultado da introdução de técnicas de gestão da
força de trabalho próprias da fase informacional, bem como da introdução
ampliada dos computadores no processo produtivo e de serviços. [...]
Utiliza-se de novas técnicas de gestão da força de trabalho, do trabalho em
equipe, das ‘células de produção’ dos ‘times de trabalho’, dos grupos ‘semiautônomos’, além de requerer, ao menos no plano discursivo, o
‘envolvimento participativo’ dos trabalhadores, em verdade uma
participação manipuladora e que preserva, na essência, as condições do
trabalho alienado e estranhado. O ‘trabalho polivalente’, ‘multifuncional’
(ANTUNES, 1999, p. 52).
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Esse processo é uma nova ofensiva do capital na produção, visando constituir um novo
patamar de acumulação capitalista, debilitando o mundo do trabalho, promovendo alterações
importantes na forma de agir, pensar e viver dos trabalhadores, afetando brutalmente sua
subjetividade. Nesse sentido, pode-se afirmar que:
Fundamentalmente, essa forma de produção flexibilizada busca a adesão de
fundo por parte dos trabalhadores, que devem assumir o projeto do capital.
Procura-se uma forma (...) de envolvimento manipulatório levado ao limite
(...) em que o capital busca o consentimento e a adesão dos trabalhadores, no
interior das empresas, para viabilizar um projeto que é aquele desenhado e
concebido segundo seus fundamentos exclusivos (ANTUNES, 1999, p. 190).

Pode-se, ainda, afirmar que esse processo engendra uma nova sociabilidade, que
aumenta a subsunção real do trabalho ao capital, num contexto em que:
[...] a realização de qualquer função ou operação está, no novo paradigma,
associada a uma nova base valorativa, uma nova ética e uma nova moral. E,
qualquer trabalhador ou funcionário em seu trabalho, para levá-lo a termo,
tem que assumir novos valores no momento da escolha da alternativa para a
realização do fim posto, valores que não se apresentam de forma explícita,
antes, são ocultados pelo visível procedimento técnico sobre uma visível
base técnica, o que constitui um processo ontológico de constituição de um
novo sujeito (SILVA JÚNIOR, 2001, p. 259).

Concretamente, as transformações no mundo do trabalho e a emergência da nova
ideologia da educação profissional, que tem na lógica das competências um dos pilares de sua
sustentação, constituem-se numa reconfiguração do poder de classe. A lógica das
competências articula-se perfeitamente com os pressupostos do trabalhador polivalente e
multifuncional e com os times da fábrica toyotista. A lógica das competências constitui-se
num dos principais componentes da nova ideologia da educação profissional.
No próximo capítulo, veremos como os pressupostos das instituições multilaterais
contribuíram para a efetivação da reforma da educação básica e profissional no Brasil na
década de 1990. Para tanto, analisaremos os debates que antecederam a reforma no Brasil, a
partir da emergência de organizações voltadas para a modernização do setor produtivo no
país. Posteriormente, analisaremos os pressupostos da reforma, propriamente dita, com foco
nas Diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e para a educação profissional de
nível técnico.







A IDEOLOGIA DA NOVA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL
Com a ofensiva do capital global na década de 1990, o Brasil acompanhou o processo
de reestruturação capitalista, promovendo uma articulação entre a modernização do setor
produtivo e uma ampla reforma neoliberal no âmbito do Estado. Com a intensificação da
reestruturação produtiva, ocorreu uma onda de inovações tecnológicas e de implantação de
novos dispositivos organizacionais e gerenciais, que levou à consolidação de uma hegemonia
dos conceitos, princípios e dispositivos oriundos do sistema toyota de produção, ou seja, do
toyotismo nas empresas brasileiras. Essas transformações na base tecnológica e organizacional
das empresas criaram uma demanda por trabalhadores com diferentes perfis de habilidades,
voltados para a polivalência e a multifuncionalidade.
Concomitantemente, ocorreu um amplo debate que envolveu as organizações
representativas dos empresários, dos trabalhadores e do Estado, por meio de diferentes
Ministérios, sobre a necessidade de transformações radicais em todo o sistema educacional
brasileiro. Esse processo provocou ao longo da década de 1990 um forte impacto sobre a
educação básica e a profissional, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e mais uma série de Leis, Decretos, Pareceres e Resoluções que construíram uma
nova institucionalidade para todo o sistema educacional.
Dessa forma, mudou-se toda a legislação educacional e passaram a vigorar diretrizes
voltadas para a formação de um novo tipo de trabalhador e de homem, pois a ênfase e
objetivo da reforma era atender os interesses do capital sob a reestruturação produtiva. Ao
analisarmos os documentos – Pareceres e Resoluções – do Conselho Nacional de Educação
(CNE) e comparar com os do Banco Mundial, da CEPAL e da UNESCO constatamos uma
forte influência dos pressupostos destas instituições multilaterais, principalmente no tocante à
defesa da educação básica como meio para desenvolver as habilidades gerais da força de
trabalho, assim como a proibição de integrar o ensino médio e a educação profissional. Assim,
afirma-se a ideologia da nova educação profissional com a premissa de que as habilidades
gerais devem ser desenvolvidas na educação básica, enquanto que as habilidades específicas
devem ser desenvolvidas em cursos e programas de educação profissional, tendo a lógica das
competências como garantia da empregabilidade individual.
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4.1 Questões críticas da educação brasileira
No Brasil, o debate sobre o problema da educação e seu papel no processo de
formação da força de trabalho e na competitividade, antecede a aprovação da Lei n.º 9394/96
que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional81. No ano de 1995, o governo federal
promoveu um fórum com representantes de vários ministérios (MEC, MTb, MCT/CNPq82)
juntamente com diversas organizações representativas de vários setores da sociedade civil83.
Esse fórum, sob a coordenação do Ministério do Trabalho, com foco no Programa Brasileiro
da Qualidade e Produtividade (PBQP), esboçou o início das reformas educacionais com a
elaboração de um documento base Questões Críticas da Educação Brasileira, que foi
redigido por Claudio Salm e Azuete Fogaça (1995).
Esse documento representa um processo embrionário na elaboração de políticas
formativas no âmbito do Ministério do Trabalho (MTb84) e também no Ministério da
Educação (MEC), pois suas discussões e repertório conceitual influenciaram diretamente a
reforma educacional, principalmente, a educação profissional.
Na apresentação do documento, explicita-se a intencionalidade de adequar o sistema e
os objetivos educacionais “[...] às novas exigências do mercado internacional e interno, e, em

8*

O debate sobre o problema da educação na formação profissional da força de trabalho faz parte da história da
educação brasileira desde os primórdios do século XX. Portanto, este debate não se manifestou apenas no final
do século, quando se acentuou a questão da competitividade.
82
Ministério da Educação (MEC), Ministério do Trabalho (MTb), Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT),
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
83
Participaram do Fórum as instituições que compunham o PBQP – PROGRAMA BRASILEIRO DA
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE – SUBCOMITÊ DO SUBPROGRAMA – III Educação, Formação e
Capacitação de Recursos Humanos: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que atuou como
coordenador, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR), Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes (SENAT), Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Ministério da Educação e do Desporto (MEC), Ministério do Trabalho
(MTb), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Associação Brasileira de
Recursos Humanos (ABRH), Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), Conselho Nacional
dos Secretários Estaduais de Educação (CONSED), União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação
(UNDIME), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), FORÇA
SINDICAL (FS), Conselho Consultivo Empresarial para a Competitividade (CONCEC), Federação Interestadual
das Escolas Particulares (FIEP), Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO)
e as Instituições que compunham a Subcomissão de Educação e Gestão Tecnológica do Programa de Apoio à
Capacitação Tecnológica da Indústria (PACTI), Fundação Dom Cabral (FDC), Associação Nacional de Pesquisa
Industrial (ANPEI), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Departamento
Intersindical de Estatística e Estudo Sócio-Econômicos (DIEESE), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP),
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério da Educação e do Desporto (MEC), Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE
Nacional), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Nacional), Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Universidade de Campinas (UNICAMP), Universidade de São Paulo (USP), Ministério da
Indústria, Comércio e Turismo (MICT).
84
Posteriormente o governo mudou o nome desse Ministério, que passou a se denominar Ministério do Trabalho
e do Emprego (MTE).
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especial, na consolidação do processo democrático no que concerne à formação do cidadão –
produtivo” (BRASIL, 1995, p. 3, grifo nosso).
Esse documento constitui-se na construção de um consenso entre as diversas
instituições que participaram do fórum, segundo o qual, a educação tem uma importância
estratégica no mundo globalizado e competitivo. Do ponto de vista ideológico, podemos
afirmar que a criação do PBQP e do Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da
Indústria (PACTI) constitui-se num esforço para promover a conciliação dos interesses do
capital e do trabalho. O documento que resultou desse fórum é uma tentativa de síntese de
diversos documentos elaborados no âmbito das instituições que o compunham. Entretanto,
observamos a proeminência do documento elaborado na VI reunião de presidentes de
organizações empresariais ibero-americanas, organizado pela Confederação Nacional da
Indústria, em Salvador, em 199385.
Dessa forma, fazemos uma ilação de que houve, naquele contexto, um processo de
“cooptação” e “captura” das organizações do trabalho, principalmente, de dirigentes dessas
organizações aos interesses do capital. Durante a década de 1990, instigados pelo PBQP e
pelo PACTI, organizaram-se diversas “expedições” brasileiras para visitar o Japão e se
apropriar do assim chamado “modelo” japonês, ou seja, o toyotismo. Essas “expedições”,
muitas vezes, foram organizadas de forma “tripartite” com representantes do Estado, das
organizações patronais e dos trabalhadores. Foi dentro desse contexto que se realizou o fórum
que elaborou o documento Questões críticas da educação brasileira.
Nesse documento, salienta-se que o Brasil fica em desvantagem em qualquer
comparação internacional sobre educação “[...] desde a escola elementar até o ensino superior,
mesmo em relação a países de níveis de renda per capita semelhantes ao nosso. Por isso o
desempenho qualitativo do sistema educacional brasileiro [...] deixa muito a desejar”
(BRASIL, 1995, p. 5).
No documento argumenta-se enfaticamente que a educação e, consequentemente, a
baixa escolaridade da força de trabalho, se constituía num entrave para o crescimento
sustentável, o que revelaria, por hipótese, a rigidez da economia brasileira. Afinal, “[...] a
modernização, hoje [1993], se comparada ao ciclo anterior, implica em impactos muito
maiores sobre os perfis educacionais da mão-de-obra, principalmente, ao nível do ‘chão de
fábrica’” (BRASIL, 1995, p. 5).
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Trata-se do documento Educação básica e formação profissional: uma visão dos empresários. Rio de Janeiro:
CNI, 1993.
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O documento – Questões críticas da educação brasileira – refere-se à reestruturação
produtiva, afirmando que “[...] há uma conjunção de novas formas de automação com novas
formas de organização, que tornam a produção mais integrada e mais flexível.” As inovações
tecnológicas e organizacionais passaram a demandar uma capacitação tecnológica, que “[...]
por sua vez, depende cada vez mais da participação dos trabalhadores nas decisões que afetam
o dia-a-dia da produção” (BRASIL, 1995, p. 5).
Nesse sentido, salienta que:
[...] a maior qualificação do trabalhador direto (“rank and file”) passou a ser
um importante complemento do trabalho de técnicos e engenheiros no
processo de inovação, o que implica, também, em relações de trabalho que
enfatizam a cooperação e, portanto, uma maior integração entre os níveis
hierárquicos (BRASIL, 1995, p. 5).

Desse modo, ressalta que essa dimensão ganha importância dada à necessidade da
indústria alcançar maior produtividade, sendo necessário capacitá-la não apenas para “adotar
inovações”, mas para “ser capaz de gerar inovações”. Além disso, é preciso melhorar a
educação para dar mais oportunidades aos “cidadãos produtivos” diante das profundas
transformações econômicas que fazem emergir o problema do “desemprego tecnológico”,
pois “[...] se, antes, a solução para o problema do desemprego aberto no Brasil se resolvia
fundamentalmente pelo crescimento da economia, agora as mudanças86 na estrutura produtiva
e na organização da produção alteram aquela relação” (BRASIL, 1995, p. 5).
O documento ressalta também que muitos países passavam por profundas
reestruturações econômicas, das quais um dos principais componentes era o “desemprego
tecnológico” Dessa forma, o documento destacou o fato de que com as transformações,
principalmente as tecnológicas, “[...] a discussão em relação ao desemprego passou a dar
realce à noção de ‘empregabilidade’, isto é, dar aos segmentos mais vulneráveis da
população trabalhadora as condições mínimas necessárias à obtenção de emprego”
(BRASIL, 1995, p. 6).


86

Nesse capítulo, veremos que os documentos oficiais que conduziram a reforma da educação, pressupondo a
exigência de novos atributos para a força de trabalho, sustentam seus argumentos na retórica da mudança, das
rápidas e permanentes transformações ou mutações. De tal forma, que consideramos apropriada a observação de
Boltanski e Chiapello (2009, p. 88) que afirmam: “[...] desvenda-se o caráter ‘ideológico’ (no sentido de ilusão e
até de embuste) de uma análise da mudança na qual aqueles que a fazem simplesmente confundiram seus desejos
ou angústias com a realidade em que se apóiam as versões positivistas dessa contestação. A descrição da
mudança assentaria numa ilusão que consiste em tomar a parte pelo todo e extrapolar a partir de casos
intencionalmente selecionados e não representativos, para impor a visão de um futuro que não é em nada
confirmado por um estudo empírico sério da realidade presente.”
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Nesse sentido, vemos que a ideias engendradas nos documentos do Banco Mundial e
da CEPAL começam a ser introduzidas no Brasil. De tal maneira, que já, no ponto de partida
da reforma, a ideologia da empregabilidade se apresenta e, como a questão é resolver o
problema dos “inempregáveis87”, os segmentos vulneráveis da população, define-se de
imediato que as “[...] questões realmente críticas da Educação brasileira estão, então,
localizadas no ensino básico” (BRASIL, 1995, p. 6).
O documento Questões críticas da educação brasileira afirma que não existia um
modelo único de educação e formação profissional, que tivesse sido gerado pela
reestruturação produtiva, capaz de resolver os problemas da reciclagem da mão-de-obra, de
maneira que nas “[...] economias mais exitosas na reconversão industrial – como a Alemanha
e o Japão – observam-se experiências muito diferenciadas de Educação profissional”
(BRASIL, 1995, p. 6).
Não obstante a diversidade de experiências, existiam países que enfrentavam com
sucesso esse problema, apresentando os seguintes traços em comum:
[...] a- universalização da Educação básica; b- forte envolvimento
empresarial com a qualificação; c- mudanças técnicas e organizacionais
negociadas com representações de trabalhadores; d- abertura do leque de
oportunidades públicas de qualificação profissional e retreinamento
(BRASIL, 1995, p. 6).

Destaca-se, no final da introdução do documento, que no Brasil esses problemas já
estavam na agenda dos empresários, dos sindicatos e do governo. Salienta-se também que
essas questões ainda estavam profundamente marcadas “[...] por problemas tais como a
seletividade e a baixa qualidade da Educação básica, a escassez de oportunidades de
qualificação profissional para os menos escolarizados e a escassa atenção empresarial para as
questões educacionais” (BRASIL, 1995, p. 6).
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Dedecca e Rosandiski (s/d) afirmam que “[...] a realidade econômica do chamado neoliberalismo criou uma
casta de pessoas ‘inempregáveis’ no Brasil. Esse é o mais recente neologismo do presidente Fernando Henrique
Cardoso, após chamar de ‘neobobos’ aqueles que o criticam. O ‘inempregável’ foi forjado ontem em uma
palestra na qual desempenhou o papel em que fica mais confortável: o de sociólogo.” O processo global de
desenvolvimento econômico cria pessoas dispensáveis no processo produtivo, que são crescentemente
‘inempregáveis’, por falta de qualificação e pelo desinteresse em empregá-las’, disse. Os ‘inempregáveis’ de
FHC são aqueles trabalhadores que foram ‘engolidos’ pelo desenvolvimento tecnológico e não têm mais lugar
natural na economia. Ele não citou nenhuma categoria. Para FHC, não é possível agir ‘como avestruz’. Diz que a
globalização e o neoliberalismo são fatos. As considerações, de tom crítico com a própria realidade do governo
federal, foram feitas na abertura do ‘Seminário Internacional de Emprego e Relações de Trabalho’, realizado
pelo Ministério do Trabalho no Memorial da América Latina (zona oeste de São Paulo) [em 7 de abril de 1997].
[...] O presidente [...] defendeu a educação como forma de garantir a inserção social dos “inempregáveis” no
futuro.
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O documento destaca a importância da formação básica para o processo de construção
de conhecimentos necessários para melhorar o desempenho da força de trabalho, dotando esta
de uma visão mais ampla das transformações no processo produtivo, das exigências de
abstração das novas tarefas. Preconiza-se uma formação focada no desenvolvimento de
habilidades intelectuais individuais “[...] que são produtos da Educação Geral, ou seja, do
conjunto de conteúdos das diferentes áreas do conhecimento que compõe os currículos do
ensino básico regular, voltados para o desenvolvimento pleno das capacidades e
potencialidades dos indivíduos” (BRASIL, 1995, p. 7, grifo nosso).
O documento Questões críticas da educação brasileira apresenta uma visão dos
trabalhadores como objetos no processo formativo, pois a formação é entendida a partir dos
conhecimentos necessários para atender as demandas geradas pelas transformações
tecnológicas e organizacionais. Portanto, esta preocupação com a educação visa apenas o
caráter útil e utilitário dos seres sociais que são reduzidos a força de trabalho. Nesse sentido,
com base nos documentos das diferentes instituições que participaram do fórum, afirma-se
que não há, na sociedade, um consenso sobre a necessidade da elevação da escolaridade
básica dos trabalhadores. Nesse sentido, afirma que:
[...] Ainda se questiona o alcance dessas transformações, isto é, há os que
supõem que apenas um pequeno segmento dos trabalhadores, naturalmente
os mais envolvidos diretamente com os novos equipamentos, é que
experimentarão estas mudanças, enquanto a grande maioria seguirá
realizando tarefas simples e rotineiras e que, por isto, demandarão menos
Educação. Existem ainda os que entendem que a escolaridade básica regular
não seria tão fundamental, bastando então algum acréscimo de
conhecimentos teóricos e instrumentais aos trabalhadores (formas supletivas,
em cursos de curta duração), para que eles se ajustem aos novos perfis
ocupacionais (BRASIL, 1995, p. 7).

Apesar das observações acerca da divergência quanto à necessidade de melhorar a
formação escolar básica da força de trabalho, em Questões críticas da educação brasileira,
salienta-se que os representantes de vários ministérios, de diversas organizações empresariais
e de trabalhadores, no âmbito do PBQP e do PACTI, em vários encontros, decidiram que o
conceito de produtividade sistêmica, que norteia a organização da produção moderna, “[...]
implica uma visão articulada das questões sociais e econômicas e de aspectos de infraestrutura, como pré-condição ao sucesso de um projeto de reestruturação produtiva”
(BRASIL, 1995, p. 7).
Nesse sentido, o documento assume que é crucial elevar a escolaridade da população
para ter à disposição no mercado uma força de trabalho com as competências e habilidades
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desenvolvidas. Isso se faz necessário porque, para o país atingir a meta de aumentar a sua
produtividade sistêmica, é preciso buscar “[...] a elevação do nível de escolaridade da
população como um todo, e não apenas daqueles que estarão mais diretamente envolvidos
com as novas tecnologias. A crise educacional brasileira afeta a economia como um todo, e
desta perspectiva deve ser enfrentada” (SALM; FOGAÇA, 199388, apud BRASIL, 1995, p.
7).
O documento Questões críticas da educação brasileira buscou, na experiência
internacional, casos de sucessos na referência à qualificação da força de trabalho entendida
como recursos humanos, de acordo com os novos requisitos determinados pelo processo de
reestruturação produtiva. Nesse sentido, em primeiro lugar, destaca a organização da
formação da força de trabalho da Alemanha e do Japão, que já possuíam bons sistemas de
articulação entre educação, qualificação e sistema produtivo. Em segundo lugar, destaca a
experiência dos Estados Unidos por enfrentarem problemas semelhantes aos do Brasil no
tocante à educação básica. E, por último, destaca os “tigres asiáticos”, que reverteram, num
curto prazo, um quadro educacional mais dramático do que o do Brasil.
Entretanto, faremos menção aqui apenas às referências à experiência japonesa e alemã.
Quanto à formação da força de trabalho no Japão, o documento ressalta que fica evidente a
relação estreita entre a estrutura organizacional e a estrutura de emprego e o rígido critério de
recrutamento. Nesse sentido afirma que:
[...] o que chama a atenção, no caso japonês, é a estreita correspondência da
estrutura educacional à estrutura ocupacional e, principalmente, a
importância atribuída ao desempenho escolar nos processos de recrutamento
e seleção. As empresas valorizam e respeitam os critérios de avaliação
escolar em suas contratações, o que, por sua vez, leva as escolas a se
preocuparem permanentemente com seu desempenho. Isto resulta, inclusive,
na grande valorização do magistério, que percebe salários bastante
diferenciados em relação aos segmentos de escolaridade semelhante (SALM;
FOGAÇA, 1993, apud BRASIL, 1995, p. 7).

Na Alemanha, ao contrário, o sistema educacional é organizado de forma diferente da
maneira japonesa de se articular com o sistema produtivo. Entretanto, a experiência de
formação da força de trabalho na Alemanha, mantém, tradicionalmente, entre a escola de
nível médio e a empresa, uma estreita cooperação “[...] com papéis claramente definidos: às
escolas cabe a transmissão dos conteúdos de Educação geral; às empresas, a responsabilidade
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 SALM, Cláudio; FOGAÇA, Azuete. Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira: condicionantes
sociais da competitividade: educação básica e competitividade. Campinas, SP: UNICAMP; Rio de Janeiro:
UFRJ, 1993.
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pela aplicação prática dos conhecimentos técnico-científicos relacionados à habilitação
específica” (BRASIL, 1995, p. 7-8).
Quanto à realidade brasileira, o documento apresenta um sucinto diagnóstico da
situação, destacando que naquele contexto, o perfil da escolaridade da população brasileira
deixava muito a desejar, já que a grande maioria possuía apenas conhecimentos equivalentes,
no máximo, às quatro primeiras séries do antigo primeiro grau e, para complicar ainda mais a
situação, o país contava com cerca de 15 milhões de adultos analfabetos.
Com relação à formação da força de trabalho, o documento destaca que no final da
década de 1980 “[...] 38% dos trabalhadores brasileiros possuíam no máximo o antigo curso
primário completo (4.ª Série do 1.º Grau) e apenas 15,4% tinham concluído o 2.º Grau.”
Sendo que na indústria de transformação, “[...] somente 7,4% tinham o 2.º Grau completo e
50% possuíam no máximo a escolaridade equivalente ao antigo curso primário” (BRASIL,
1995, p. 9).
Diante do quadro tenebroso e assustador dos números, o documento salienta não restar
dúvidas de que a baixíssima escolaridade dos trabalhadores constituía-se num verdadeiro
entrave ao desenvolvimento do processo de reestruturação produtiva no Brasil. De tal forma
que na visão dos empresários havia razões que justificavam o destaque para os problemas de
primeiro e segundo graus, que eram principalmente os seguintes:
[i] que o desenvolvimento tecnológico necessita de uma mão-de-obra capaz
de entender e incorporar mudanças rápidas e profundas que afetam as formas
de produzir; [ii] que mesmo aqueles que não participam diretamente da
produção de bens e serviços, inclusive o próprio consumidor, necessitam
dominar um mínimo de competências intelectuais para poder sobreviver e
participar adequadamente numa sociedade moderna; [iii] que o baixo nível
de desempenho do sistema educacional brasileiro, particularmente no que se
refere à Educação básica, aponta para a necessidade de profunda
reformulação desse sistema. (BRASIL, 1995, p. 13).

Nesse sentido, salienta que, na visão dos empresários, o sistema educativo deve formar
o homem para a “auto-realização”, por meio de uma educação geral completa. A educação
deve tornar esse homem num ser capaz de se adaptar e “[...] assimilar as diversas tarefas e
habilidades que a nova empresa exigirá e, por conseguinte, capaz de mover-se no interior da
organização social do trabalho” (CNI, 1993, apud BRASIL, 1995, p. 13).
Razão pela qual sustenta a tese que as transformações tecnológicas e organizacionais
demandam um trabalhador com qualificação adequada ao novo “paradigma” produtivo e que,
nesse sentido, a baixa escolaridade da população economicamente ativa constitui-se num sério
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obstáculo, já que esta força de trabalho terá dificuldades para situar-se na nova realidade que
exige capacidade para absorver e gerar inovações. Nesse sentido, afirma que:
A validade do novo paradigma exige do sistema educativo em geral, e da
formação profissional em particular, a superação da qualificação
unidimensional que tem como ponto principal o posto de trabalho, e
proporcionar uma formação mais completa e de conhecimentos
significativos (CNI, 1993, apud BRASIL, 1995, p. 13).

O documento Questões críticas da educação brasileira afirma que as novas
tecnologias produzem um impacto sobre os perfis educacionais, de tal sorte que o indivíduo,
para se manter em condições de empregabilidade, necessita de uma sólida base formativa na
educação geral, para capacitá-lo a adquirir posteriormente os conhecimentos e habilidades
específicas necessárias para o exercício de uma função, além de estar capacitado para um
processo de adequação às constantes mudanças (BRASIL, 1995, p. 14).
O documento ressalta que essa percepção era compartilhada com os empresários, que
em decorrência da escassez da força de trabalho qualificada, destacavam a necessidade de um
processo de formação permanente. Nesse sentido, afirma que:
[...] um grande esforço será necessário, principalmente no que diz respeito
ao mercado de trabalho industrial, para a adequação dos trabalhadores ao
atual nível de avanço tecnológico das empresas. Já não é possível que um
indivíduo invista um longo tempo na sua Educação e na sua formação
profissional, com a intenção de adquirir uma base de conhecimentos ou de
qualificação que seja suficiente para toda sua vida produtiva. A Educação
recebida pelos jovens deve ter uma base sólida, que permita uma
aprendizagem constante e a atualização de conhecimentos pelo resto de sua
vida profissional (CNI, 1993, apud BRASIL, 1995, p. 14).

Com base nos documentos originados nas organizações empresariais, nas Centrais
Sindicais e nos estudos acadêmicos, fica evidenciado o problema da baixa qualidade da
educação básica, “[...] a falta de estrutura para a execução de um bom trabalho pedagógico instalações ruins, falta de recursos materiais e instrucionais, professores mal-preparados,
dirigentes escolares pouco hábeis na gestão das unidades e sistemas escolares, etc.” (BRASIL,
1995, p. 14).
O documento apresenta também uma síntese do Plano Decenal de Educação para
Todos, de 1993, cujas análises dos problemas sócio-educacionais possuem a mesma ótica
presente nas discussões do PBQP e do PACTI. Quanto às recomendações e estratégias do
documento Questões críticas da educação brasileira, destacaremos apenas algumas que
enfatizam a importância da formação profissional no contexto da reestruturação produtiva. Ou
seja:
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[...] b. promover, nos cursos técnicos de níveis médio e superior, a
adequação dos conteúdos programáticos à modernidade tecnológica. [...] f.
promover a Introdução de programas e disciplinas relativas à qualidade e à
produtividade nos sistemas formal e não-formal de ensino. [...] h. estimular
programas de capacitação e treinamento da força-de-trabalho, no âmbito
empresarial, em todos os níveis de atuação. [...] i. identificar, potencializar e
delimitar núcleos irradiadores de qualidade e produtividade, objetivando
aproveitar o potencial dos Centros de Educação Tecnológica e das Escolas
Técnicas, desenvolvendo projetos-piloto em qualidade e produtividade,
reformulando currículos e metodologias de ensino, incentivando a
reciclagem de docentes e estimulando a formação de agentes de qualidade e
gestores de mudanças, como elementos animadores de todo o processo de
inovação tecnológica. [...] p. progressivo conhecimento das agências de
Educação profissional do país, criando mecanismos de mobilização,
sensibilização e informação dessas agências, estimulando a formação de
parcerias. q. desenvolvimento e fortalecimento de instituições locais,
inclusive não-governamentais, que possam assumir papel de coordenação da
política e planos de trabalho e qualificação. r. consolidar e difundir um novo
conceito de Educação profissional, como elemento indissociável do
desenvolvimento sustentável, que não se confunde com o assistencialismo e
nem substitui a Educação básica. s. integrar todas as redes de ensino Universidades, escolas técnicas federais e estaduais, o sistema
SENAI/SENAC/SENAR, as escolas profissionais de sindicatos, as escolas
do Movimento Popular – num grande sistema público de qualificação e
requalificação profissional (BRASIL, 1995, p. 37-38).

De fato, este documento traz embutido em seu discurso os pressupostos do Banco
Mundial, da CEPAL e da UNESCO com relação à necessidade de melhorar a educação básica
para elevar a produtividade do trabalho e aumentar a competitividade do país. Nesse sentido,
Questões críticas da educação brasileira representou uma espécie de texto sagrado para o
conjunto das reformas da educação, sobretudo, a profissional, que ocorreram no âmbito do
MEC e também do MTb.
4.2 Os desafios do terceiro milênio
É no contexto do início da década de 1990 que se apresentou o livro Cidadania e
competitividade: desafios educacionais do terceiro milênio (MELLO, 1993). Neste livro, a
autora – que viria a ser uma das principais intelectuais orgânicas da reforma educacional na
perspectiva do neoliberalismo, tendo papel destacado como intelectual, conselheira e relatora
do Conselho Nacional de Educação – contribuiu para disseminar as recomendações da
CEPAL e do Banco Mundial entre os educadores brasileiros89.
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Frigotto (2006, p. 45) salienta que o documento de campanha de Fernando Henrique Cardoso para as eleições
de 2004 foi elaborado por um grupo de especialistas em planejamento governamental – liderados por Paulo
Renato de Souza, que de forma competente usou sua experiência de funcionário do Banco Mundial, para depois
como ministro “[...] conduzir as reformas educacionais necessárias ao ajuste estrutural da sociedade no plano
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Com base no que afirma estar ocorrendo em diferentes países, a autora ressalta que a
necessidade da reforma é inquestionável para tornar os sistemas “[...] mais eficientes e
equitativos no preparo de uma nova cidadania, capaz de enfrentar a revolução tecnológica que
está ocorrendo no processo produtivo e seus desdobramentos políticos, sociais e éticos.”
Sendo assim, salienta que no mundo atual tornou-se evidente que o conhecimento e a
capacidade dos indivíduos processar e selecionar informações, somados à criatividade e a
iniciativa, são “[...] matérias-primas vitais para o desenvolvimento e a modernidade.”
Outrossim, reforça suas justificativas afirmando que “[...] os países industrializados mais
adiantados deslocam, assim, as prioridades de investimento em infra-estrutura e
equipamentos, para a formação de habilidades cognitivas e competências sociais da
população.” Dessa forma, o ideário cepalino aflora na convicção da autora de que há uma
centralidade da educação escolar “[...] nas pautas governamentais e na agenda dos debates que
buscam caminhos para uma reestruturação competitiva da economia, com equidade social”
(MELLO, 1993, p. 30, grifo nosso).
Nesse sentido, a autora ressalta que o processo de desenvolvimento de países como o
Brasil teve como base um modelo educativo que serviu de preparação para uma elite –
altamente educada e informada –, enquanto que apenas escolarizava a grande massa “[...] para
dar conta das tarefas elementares de uma industrialização tardia e dependente.” Entretanto, as
mudanças na base econômica abalaram esse modelo ao alterar a relação baseada “[...] na
abundância de matéria-prima e de mão-de-obra desqualificada e barata, ao qual se baseava.”
Razão pela qual acrescenta que para superar o padrão desigual de desenvolvimento é
necessário “[...] a preparação do conjunto da sociedade para incorporar os avanços
tecnológicos, de modo a utilizá-los para melhorar a qualidade de vida, é condição para evitar a
ação de novos elementos de seletividade e desigualdade social” (MELLO, 1993, p. 32).
O acelerado complexo de transformações produtivas coloca para a educação uma
exigente e desafiadora agenda que começa tendo que “[...] responder à necessidade de um
novo perfil de qualificação da mão-de-obra, onde inteligência e conhecimento são
fundamentais.” Esta exigência se coloca – conforme salienta a autora – na aceleração dos
mecanismos automáticos e na disseminação de novos instrumentos de informação e

organizativo e do pensamento” – “[...] razão pela qual se pôde selecionar as demandas que seriam incorporadas a
partir das diretrizes básicas das reformas.” Nesse sentido, Frigotto salienta que “[...] a síntese de Cunha [1995]
torna-se duplamente esclarecedora quando se examina quem eram os especialistas que ‘elaboraram’ os
documentos. Trata-se, a começar por Paulo Renato de Souza, Cláudio de Moura Castro, João Batista de Araújo e
Guiomar Namo de Mello (a mais neófita), de profissionais com vínculos orgânicos com as instituições
internacionais, mormente o Banco Mundial, de onde emanavam as diretrizes básicas das reformas.”



(.(


comunicação que transformam o processo produtivo, afetando também “[...] as formas
organizacionais a ele associadas, abrangendo a concepção dos bens e serviços, as relações e
formas de gerenciamento do trabalho.” Realça que as novas formas organizacionais e
gerenciais, superam as divisões tayloristas de tarefas e introduzem a realização de atividades
integradas, que podem ser realizadas por equipe ou mesmo individualmente, mas “[...] exigem
visão do conjunto, autonomia, iniciativa, capacidade de resolver problemas, flexibilidade.”
Aqui, já aparece a ênfase que norteou a reforma educacional no Brasil, segundo a qual a
reestruturação produtiva torna cada vez “mais tardia a especialização profissional”, ao mesmo
tempo em que amplia a exigência de habilidades básicas que são adquiridas na educação
básica (MELLO, 1993, p. 33).
A autora descreve as transformações produtivas que ocorrem no setor industrial e
também no de serviços, que passam a exigir competências para o exercício de funções e
atividades, tais como: “[...] a intervenção humana para organizar o processo produtivo,
prevenir falhas e garantir qualidade em cada etapa, requer o desenvolvimento do raciocínio
analítico, da habilidade e rapidez para processar informação e tomar decisões.” Salienta que
cabe à educação atender as exigências de mercado, que geram as possibilidades e os impasses
contemporâneos, respondendo aos desafios do processo produtivo (MELLO, 1993, p. 33).
Nesse sentido, Mello (1993, p. 33-34) afirma que:
Essas novas exigências do processo produtivo remetem para a escola a
responsabilidade de propiciar um sólido domínio dos códigos instrumentais
da Linguagem, da Matemática e dos conteúdos científicos. Critica-se, nesse
sentido, a concepção de currículos que incluem uma grande diversidade de
conteúdos pouco aprofundados e discute-se a necessidade de uma volta às
disciplinas básicas (Língua Pátria, Matemática, Ciências, História e
Geografia), cujo tratamento propicie, mais que o domínio de informações
específicas, a formação de habilidades cognitivas tais como: compreensão,
pensamento analítico e abstrato, flexibilidade de raciocínio para entender
situações novas e solucionar problemas.

Além de tudo isso, a educação escolar deve dar conta da “[...] formação de
competências sociais, como liderança, iniciativa, capacidade de tomar decisões, autonomia no
trabalho, habilidade de comunicação, que constituem os novos desafios educacionais.” De tal
maneira que a educação escolar deve se contrapor de forma eficiente “[...] ao acúmulo de
informações segmentadas e superficiais”, de forma a “[...] dominar em profundidade as
[habilidades] e as formas de acesso à informação, desenvolvendo a capacidade de reunir e
organizar aquelas que são relevantes” (MELLO, 1993, p. 34).
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Diante dos novos perfis de qualificação da mão-de-obra, decorrente das mudanças no
setor produtivo, que fazem da inteligência e do conhecimento as variáveis-chave “[...] para a
modernização e a produtividade do processo de trabalho, como capacidade de solucionar
problemas, liderar, tomar decisões e adaptar-se a novas situações”, o modelo de adestramento
de matriz taylorista esgota-se e é substituído por outro, “[...] com grande ênfase na formação
básica em Ciências, Linguagem e Matemáticas” (MELLO, 1993, p. 34).
Entretanto, na visão da autora, além de responder à necessidade de produzir
inteligência e conhecimento para garantir um novo perfil na qualificação da mão-de-obra,
constitui-se também como tarefa da educação qualificar para o exercício da cidadania, numa
perspectiva cepalina. É interessante notar que a autora adentra nesse assunto exaltando a
importância do conhecimento para o exercício da cidadania política “[...] num mundo que
deixa de ser marcado por bipolaridades excludentes – capital x trabalho, classe dominante x
classe dominada” (MELLO, 1993, p. 34).
Seria legítimo questionar esta autora sobre o que pressupõe com seu conceito de
cidadania política. A cidadania política pode ser pensada numa perspectiva de tensionamento
da condição do sujeito que se confronta com o poder do capital? É legítimo ao “cidadão
político” tensionar as diferenças, conflitos e antagonismos provenientes da divisão da
sociedade em classes sociais? Ou, como pressupõe a ideóloga em questão o cidadão deve
continuar subsumido no mundo fantasmagórico que oculta e obscurece as contradições numa
idílica postulação de desaparecimento das contradições capital x trabalho e classe dominante
x classe dominada? Contudo, diante da prática e dos pressupostos emanados de seus escritos
parece legítimo entendermos que não há nenhuma preocupação com o processo de
desefetivação do sujeito no processo concreto de existência na sociedade alienada e
estranhada do capitalismo manipulatório global. Afinal, num mundo do fim da ideologia, fim
da história, fim das utopias, entre tantos outros fins, aqueles que acreditam nisso podem
pressupor que o pesadelo da contradição, do conflito e do antagonismo de classe efetivamente
desapareceu. Entretanto, aqueles que padecem com a ditadura do desemprego, do trabalho
precário, parcial, temporário, subcontratado, têm outros motivos para duvidar desse canto de
sereia.
Interessante crítica à noção de cidadania no contexto do capitalismo global foi
apresentada por González (1996). Para esse autor a cidadania cria para cada indivíduo a
aparência de ser reconhecido como ser social que goza de plenos direitos (educação, saúde,
habitação). Nesse processo os direitos individuais representam a auto-alienação política,
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pedagógica, religiosa etc. do “cidadão”, diante de uma realidade dicotomizada e dividida nas
esferas “civil e política, pública e privada”. Desse modo, “[...] os direitos do cidadão
constituem, em suma, o limite do projeto político das classes dominantes” (GONZÁLEZ,
1996, p. 51).
Isto porque o trabalhador que na linguagem do capitalismo reestruturado é um
“cidadão produtivo”, apesar de sua condição de cidadão educado, qualificado, religioso,
assistido etc., não consegue modificar sua situação concreta e continua mergulhado “[...] na
real condição histórica forjada nas e pelas relações fundamentais da sociedade burguesa: ser
aparentemente igual e, essencialmente, viver na condição de força de trabalho explorada,
desqualificada, alienada e, quando for historicamente possível para o capital, destruída”
(GONZÁLEZ, 1996, p. 51).
Mészáros (1996, p. 15) ao reportar-se ao pensamento da ideologia dos intelectuais de
direita “os scholars” estadunidenses no contexto do pós-guerra apresenta uma crítica que
consideramos legítima adaptar e aplicar nesse caso. Sendo assim, reverbera o autor que [...]
alguns dos mais célebres intelectuais do pós-guerra declararam em seus livros e estudos
acadêmicos que a distinção ‘antiquada’ entre esquerda e direita políticas não fazia sentido
nenhum em nossas sociedades ‘avançadas’” (MÉSZÁROS, 1996, p. 15). Nessa perspectiva
sagaz a crítica meszariana afirma que:
[...] sabe-se muito bem que essa ideia tem sido avidamente acolhida pelos
manipuladores da opinião pública e amplamente difundida com o auxílio de
nossas instituições culturais, a serviço de determinados interesses e valores
ideológicos. Graças a tal comunicação entre o ‘sofisticado’ e o ‘vulgar’,
tornou-se comum chamar os representantes da direita de ‘moderados’,
enquanto aqueles da esquerda eram designados de ‘extremistas’, ‘fanáticos’,
‘dogmáticos’ e coisas similares (MÉSZÁROS, 1996, p. 15).

Desse modo, esse autor salienta que é compreensível que a ideologia dominante tenha
uma grande capacidade para “[...] estipular aquilo que pode ser considerado como critério
legítimo de avaliação do conflito na medida em que controla efetivamente as instituições
culturais e políticas da sociedade” (MÉSZÁROS, 1996, p. 15). O autor enfatiza o fato da
ideologia dominante usar e abusar no discurso e na linguagem, “[...] pois o perigo de ser
publicamente desmascarada é irrelevante, tanto devido à relação de forças prevalecente
quanto aos dois pesos e duas medidas que se aplicam às questões debatidas pelos defensores
da ordem estabelecida” (MÉSZÁROS, 1996, p. 15).
Harry Magdoff (1979, p. 124) também enfatizou a questão do tratamento das
categorias ligadas às contradições e conflitos ideológicos políticos afirmando que os
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universitários eruditos “[...] preferem não usar a palavra ‘imperialismo’. Julgam-na
desagradável e anticientífica.”90 Portanto, os ideólogos do capital sempre buscaram palavras
bonitas para retratar o mundo idílico e fantasioso do capitalismo manipulatório. Assim,
palavras como capitalismo, imperialismo, exploração, espoliação, mais valia, classes, luta de
classes, consciência de classe e contradição sempre tende a desaparecer da linguagem dos
teóricos oficiais do capital.
Uma vez destroçada a ideia de que o mundo do capital estaria menos marcado pelas
polaridades, ou seja, pelas contradições entre capital e trabalho ou pelos conflitos entre as
classes dominantes e classes dominadas, como supõe Mello (1993), tratemos de voltar ao
texto dessa autora que, posiciona-se abstratamente em defesa de uma educação que priorize
uma ética de convivência mais solidária. Critica com ênfase os “[...] padrões de vida e de
consumo sofisticados, mas também predatórios que estão na origem da agressão ao meio
ambiente e dificultam uma distribuição de renda mais justa.” Dessa forma, afirma que este
padrão de sociabilidade exige uma educação escolar voltada para a “[...] revalorização da
ética da austeridade.” Entende que a realidade atual demanda a formação de uma ética de
convivência mais solidária que se contraponha “[...] a violência, a discriminação e a própria
indiferença face a desigualdade social” (MELLO, 1993, p. 38).
A ideologia da pós-modernidade aflora na afirmação de que “[...] a modernidade
limitada à posse de bens e serviços tecnologicamente sofisticados, que não está associada à
modernidade nas relações sociais, facilitadora da tolerância e da aceitação da diversidade em
sociedades cada vez mais complexas.” Questiona, sobretudo, a modernidade nos países do
Terceiro Mundo, afirmando que esta impõe a sofisticação do consumo, o que é contraditório
“[...] com uma enorme desigualdade na distribuição de renda e ao mesmo tempo disseminam,
para o conjunto da sociedade, um padrão de consumo ao qual apenas uma minoria pode ter
acesso” (MELLO, 1993, p. 38).
Mello (1993) salienta que a realidade dos países do Terceiro Mundo demonstra que o
processo de crescimento econômico não contribui – de forma mecânica – para a superação
das desigualdades sociais. Nesse sentido, destaca que esta constatação “[...] tem levado a se
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Magdoff (1979, p. 124) demonstra, com exemplos, como os acadêmicos eruditos de direita explicitam
claramente seus posicionamentos ideológicos. Assim, cita o professor A. P. Thornton (1959, p. 10) da
Universidade de Toronto que assim se expressou: “Imperialismo [...] não é uma palavra para eruditos. Tem sido
analisada com excessiva frequência, recebido um sem-número de conotações. Em nosso tempo, transformou-se
numa bola de futebol, num grito de guerra, numa carta marcada no laboratório sociológico.” Outro autor que é
acidamente criticado por Magdoff é o acadêmico David K. Fieldhouse (s/d) que em um trabalho sobre a
exploração econômica no continente africano afirmou que “Exploração, como imperialismo, não é palavra para
eruditos, uma vez que há muito vem sendo confundida com conceitos ideológicos.” David K. Fieldhouse era
titular da Cátedra Beit de História da Comunidade Britânica na Universidade de Oxford.
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repensar o papel da educação, não no paradigma clássico da teoria da capital humano, mas
como elemento que pode dinamizar outros processos sociais importantes para alcançar maior
equidade” (MELLO, 1993, p. 38).
Assim, a autora enfatiza a necessidade de qualificar a sociedade como um todo para o
acesso aos bens e serviços proporcionados pelos novos padrões tecnológicos, pois impera a
necessidade “[...] de aprender a utilizá-los para melhorar a qualidade de vida, ampliando a
base do mercado de consumo e os padrões de exigências quanto à qualidade.” Salienta que a
qualificação da sociedade para o consumo deve colocar ênfase e fundamento maior na
austeridade do que na ostentação. Esta qualificação deve estar associada ao aumento da
produtividade e da competitividade, o que representaria “[...] uma contribuição da educação
para superar as desigualdades sociais que, isoladamente, os sistemas educacionais podem até
acentuar” (MELLO, 1993, p. 39).
Mello (1993, p. 40) destaca que é preciso selecionar as necessidades básicas de
aprendizagem, que nada mais são que os “[...] conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
[que] se quer formar nas novas gerações”, considerando as necessidades dos indivíduos
articuladas com “[...] as demandas do processo produtivo e as exigências do exercício de uma
cidadania plena.” Para tanto, afirma que esta decisão deve envolver o conjunto da sociedade
na busca do consenso sobre as exigências a serem feitas à escola.
A autora enaltece a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em
Jontiem, Tailândia, em 1990, por seu caráter objetivo e articulador, que foi capaz de
estabelecer parâmetros de qualidade para a educação sem cair no uso de “[...] termos vagos e
marcados ideologicamente, tais como ‘desenvolver o espírito crítico’, ou a ‘incentivar a
solidariedade internacional’.” Isto ocorre, segundo a autora, porque há um deslocamento da
ênfase da análise “[...] para os instrumentos e conteúdos que os indivíduos, homens e
mulheres, precisam dominar para que consigam viver melhor, trabalhar e, principalmente,
continuar aprendendo” (MELLO, 1993, p. 40).
A configuração ideológica dessa autora, sua aversão a conceitos e categorias críticas à
lógica perversa do capital nos remete novamente à sagacidade da crítica de Magdoff que com
maestria afirma que:
Em geral, os eruditos não têm problemas com palavras emocionalmente
carregadas – tais como, por exemplo, assassinato, estupro, ou sífilis – mesmo
quando os costumes vigentes reprovam-lhes o emprego em sociedade polida.
Apenas certa classe de palavras, o que é muito significativo, arrepiou, ao
longo dos anos, os cabelos dos estudiosos. Destarte, não só ‘imperialismo’ e
‘exploração imperialista’, mas até mesmo um termo tão importante no léxico
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sócio-econômico como ‘capitalismo’ é tratado com a maior circunspecção
pelos acadêmicos (MAGDOFF, 1979, p. 124).

A autora apresenta os atributos a serem desenvolvidos pela aprendizagem para que
homens e mulheres vivam melhor e continuem aprendendo. Trata-se dos assim chamados
“códigos da modernidade”: “ler, escrever, contar, expressar-se, resolver problemas”. O
domínio desses códigos é necessário, pois “[...] são instrumentos para viver e conviver em
sociedades de informação, nas quais o conhecimento passa a ser fator decisivo para a
melhoria de vida, o desenvolvimento produtivo com equidade, o exercício da cidadania.
Mello” (1993, p. 40).
Nesse sentido, atribui enorme importância ao conceito de satisfação das necessidades
básicas da aprendizagem para garantir o acesso aos códigos básicos da modernidade. Assim,
salienta que, além dos instrumentos e conteúdos da aprendizagem, outros três elementos
presentes no conceito são relevantes para as estratégias nacionais de educação. O primeiro
elemento “[...] é a capacidade de resolver problemas, que abarca outras dimensões, como
flexibilidade e adaptabilidade a novas situações91.” O segundo elemento “[...] é a capacidade
de decisões fundamentadas, que remete à habilidade de selecionar informações relevantes,
seja no trabalho, na área cultural ou no exercício da cidadania política.” Enquanto que o
terceiro elemento, que a autora considera o mais importantes deles, “[...] é a capacidade de
continuar aprendendo, única forma pela qual o resultado da ação educativa pode responder à
contínua diversificação e mudança nas demandas de aprendizagem da sociedade” (MELLO,
1993, p. 41).
A autora, na ânsia de atribuir responsabilidades à educação, desconsidera que o
consumismo exarcebado, a devastação, a destruição ambiental fazem parte do espírito do
capitalismo manipulatório. Como articular os conceitos de produtividade e competitividade
com a assim chamada ética da austeridade? Produtividade e competitividade são conceitos da
economia, voltados para a organização da produção e do mercado, portanto é contraditório
usá-las como categorias voltadas para a construção da solidariedade, da cidadania política e
da superação das desigualdades sociais, quando é sabido que a essência do mercado é o lucro,
salienta Eagleton (1993, p. 27),
[...] o sujeito como singular, autônomo, auto-idêntico e autodeterminado
continua sendo uma necessidade política e ideológica do sistema; [...]

91

Consideramos tratar-se de um elemento voltado diretamente para a formação da força de trabalho, ou seja,
vinculado à questão da polivalência e da competência do trabalhador, além de incorporar um dos conceitos
fundamentais do complexo de reestruturação produtiva que é o de flexibilidade, ancorada na “captura” da
subjetividade explicitado na noção de adaptabilidade.
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Discursos sobre Deus, liberdade e família, e a essência espiritual única de
cada indivíduo, guardam muito da sua força tradicional, mas também
começam a soar de maneira implausível numa ordem social em que o valor
empírico é evidentemente o lucro.

Vê-se assim que esta é uma concepção reducionista e instrumentalista de educação que
deve ajustar-se às demandas do processo produtivo. Esta premissa tem uma visão unilateral de
homem, o “homo economicus” que deve ser educado, treinado e adestrado para adaptar-se
funcionalmente ao mercado. De tal forma que o horizonte teórico dessa concepção é o fetiche
e a reificação do mercado de trabalho.
4.3 Da relação tecnologia, emprego e educação

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) publicou em 1999 o documento
Tecnologia, emprego e educação: interfaces e propostas. Esse documento produzido no
âmbito do Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria (PACTI), através da
Subcomissão Tecnologia, Emprego e Educação é resultado de um processo de discussão que
ocorreu entre os anos de 1996 a 1998 em diversas capitais brasileiras, “[...] em seis workshops
regionais e um workshop nacional, com a participação de técnicos, trabalhadores,
representantes do meio acadêmico, empresários e governo92” (BRASIL, 1999a, p. 13).
Esse documento representou um avanço significativo em relação ao documento
Questões críticas da educação brasileira, pois não se limitou a fazer apologia ao processo de
reestruturação produtiva e das novas tecnologias, incorporou diversas questões pertinentes às
preocupações da classe trabalhadora. Dessa maneira, é importante salientar que esse
documento foi produzido no calor do debate com diferentes sujeitos sociais, representantes de
organizações de empresários, de trabalhadores e do Estado, com assento garantido em
instâncias decisórias no âmbito do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) e de diversos
Programas em diferentes Ministérios. Ou seja, já estava em vigor a ideologia do tripartismo.
O documento Tecnologia, emprego e educação: interfaces e propostas apresenta uma
descrição das transformações decorrentes da reestruturação produtiva e da internacionalização
da economia, da competitividade, do avanço tecnológico e da globalização. Destaca a

92

“[...] o início desse processo ocorreu com um workshop no Rio de Janeiro, em outubro de 1996, prosseguindo
em Belém do Pará, Belo Horizonte, Fortaleza e Curitiba, ao longo de 1997 e 1998, todos tendo como tema
central a “Inter-Relação entre Tecnologia, Emprego e Educação no Âmbito Nacional e Regional: Conceitos,
Experiências e Desafios”, a partir do qual se desdobram temas relevantes em sintonia com as questões
emergentes no país e em cada região. Esse ciclo de workshops regionais encerrou-se com o workshop nacional
de Brasília, em novembro de 1998 (BRASIL, 1999, p. 13).
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eliminação de postos de trabalho e o redirecionamento do papel do Estado para a
competitividade.
Nesse sentido, afirma que:
Isso tudo tem levado a que grandes contingentes populacionais, formados
por trabalhadores e seus familiares, submetidos à atual desestruturação do
mercado de trabalho, fiquem à margem dos processos produtivos,
aumentando cada vez mais a degradação das sociedades. Essa
desestruturação ocorre, porque, como indicam diversas análises, a
modernização, tal como vem sendo promovida, tem privilegiado a adoção de
tecnologias e práticas gerenciais poupadoras de postos de trabalho (BRASIL,
1999a, p. 16).

Nesse documento, destaca-se que, na década de 1990, ocorreu no Brasil uma
intensidade maior de implantação de novos dispositivos gerenciais do que a introdução de
novas tecnologias, decorrente da introdução dos princípios do toyotismo – que o documento
chama de modelo japonês – “[...] caracterizando-se pela aplicação dos Círculos de Controle
de Qualidade (CCQs) e a chamada polivalência.” O documento chama a atenção também para
a introdução dos principais dispositivos organizacionais do toyotismo, ao afirmar que “[...]
introduz-se, também, novas formas de estocagem de matéria prima e de equipamentos, prática
associada ao que se denomina Just-in-time e Kanban, que pressupõem novas relações com
fornecedores e um giro mais intenso de capital” (BRASIL, 1999a, p. 17).
O documento menciona o debate existente na sociedade sobre o alcance da
reestruturação produtiva e das novas tecnologias, mostrando a falta de consenso entre as
organizações representativas de diferentes segmentos, participantes do PACTI, quanto à
modernização das atividades produtivas no Brasil. Por um lado, havia alguns setores que
sustentavam existir uma generalização das novas tecnologias e dos novos dispositivos
organizacionais; outros defendiam haver uma heterogeneização da modernização que ocorria
apenas com a incorporação marginal das inovações tecnológicas e organizacionais.
Entretanto, havia um consenso entre as organizações de que a reestruturação produtiva
elimina postos de trabalho e demanda um novo perfil de trabalhador. Desse modo, havia um
consenso entre as diferentes instituições de que a reestruturação produtiva “[...] exige
aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores, domínio de novas habilidades e redistribuição
da força de trabalho pelos ramos e atividades da economia” (BRASIL, 1999a, p. 18).
O documento encampa a ideia de que a educação média e a capacitação profissional
para a conquista da cidadania, incorporando a premissa de que com a reestruturação produtiva
as empresas passaram a exigir “[...] novas competências na formação do trabalhador
moderno.” Destaca-se que entre as características dessas novas competências estariam as
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exigências do perfil do trabalhador atual possuir “[...] maior capacidade de abstração e
agilidade de raciocínio, capacidade de comunicação e de tomar decisões sobre assuntos
diversos, criatividade, capacidade de adaptação e de trabalho em grupo” (BRASIL, 1999a,
p. 20, grifo nosso).
É necessário ressaltar que como o documento contempla interesses de diversas
organizações de classes que compunham o PACTI, o mesmo apresenta também uma ressalva
às chamadas competências e ao modelo econômico em que estas se apresentam, pois a
economia capitalista “[...] não tem, ao longo da história, sido capaz de dar às populações em
seu conjunto condições de se inserir no campo dos benefícios gerados pelo desenvolvimento
das economias e mesmo pelos avanços da humanidade.” Entretanto, apesar da alfinetada, que
os representantes das organizações de trabalhadores conseguiram cravar no documento, na
sequência, revela-se a contradição, pois imperou o lugar comum, ao salientar os workshops
constituíam-se em momentos importantes “[...] para se aprofundar a reflexão acerca de novas
competências para novos modelos econômicos mais inclusivos socialmente” (BRASIL,
1999a, p. 20).
Nesse sentido, afirma que, diante do contexto da internacionalização da economia, a
educação adquire uma importância estratégica, uma vez que as transformações técnicas e
organizacionais engendram a necessidade de elevar o nível de escolarização e qualificação
dos trabalhadores. De tal maneira que o processo de inovação exige a complementação do
trabalho qualificado com trabalhadores semiqualificados ou mesmo desqualificados, daí a
necessidade de elevação geral do nível de escolarização. Dessa forma, salienta que “[...] é
também fato reconhecido que o alcance de maior competitividade não passa somente pelo uso
de sistemas informatizados, mas também pela capacidade de geração de novas tecnologias”
(BRASIL, 1999a, p. 20).
O documento – Tecnologia, trabalho e educação: interfaces e propostas – destaca a
existência de diversas concepções na sociedade sobre a função da educação como um dos
principais meios para enfrentar os problemas decorrentes das mudanças tecnológicas e do
desemprego. Entretanto, afirma que a exigência de aumentar o nível de escolaridade formal e
de qualificação profissional, para aumentar as oportunidades dos trabalhadores conseguirem
emprego é um ponto sobre o qual a sociedade construiu um consenso. Além do que, numa
perspectiva próxima à teoria do capital humano, salienta que isto é uma necessidade evidente
para o crescimento econômico. De tal maneira que é necessário dar aos trabalhadores, por
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meio da educação e qualificação profissional, condições para competir por emprego, num
contexto em que as tecnologias são poupadoras de postos de trabalho.
Nesse sentido, esse documento acompanha uma onda da década de 1990 e aposta na
educação como solução para o problema do desemprego, acreditando que o aumento no nível
de escolarização melhora a possibilidade das pessoas conseguirem se colocar no mercado de
trabalho.
De acordo com a concepção das organizações empresariais, sobretudo da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), que foi incorporada no documento (BRASIL,
1999a), era urgente a necessidade de uma ampla reforma educacional, visando universalizar a
educação básica, pois esta se constitui num meio fundamental para qualificar a força de
trabalho no novo quadro competitivo da economia mundial. Portanto, reitera-se aqui a visão
dos empresários, já explicitada no documento Questões críticas da educação brasileira, de
que a educação básica representa o verdadeiro calcanhar de Aquiles da educação brasileira;
um ponto extremamente crítico para a competitividade do país. Nesse sentido, assevera a
necessidade do desenvolvimento de uma educação que valorize os conteúdos das diferentes
áreas do conhecimento, com o objetivo de desenvolver plenamente as capacidades e
potencialidades dos indivíduos (BRASIL, 1999a, p. 21).
A educação, nessa perspectiva, é apenas um meio fundamental para preparar os
trabalhadores para operarem com os novos equipamentos. Nesse sentido, a educação deve
estar inserida no centro da estratégia para o desenvolvimento tecnológico do país. Entende-se
que com as transformações decorrentes da reestruturação produtiva as empresas passam a
demandar trabalhadores mais qualificados que dominem o circuito completo da produção.
A ressalva é que o trabalhador só conseguirá operar e interagir de forma inteligente
com os novos equipamentos tecnológicos se compreender o processo produtivo, dominar os
recursos da informação e tiver apreendido os “[...] fundamentos teóricos do conhecimento
formal, habilidades que permitam interação inteligente com os equipamentos e visão do
processo produtivo como um todo, e a matéria-prima fundamental desses recursos é a
informação” (BRASIL, 1999a, p. 21).
O documento (BRASIL 1999a) apresenta as diferentes concepções para os problemas
da educação dos trabalhadores, através de resoluções da CUT e da Força Sindical, dos
empresários por meio da CNI e do governo, através do MCT. Nas análises dos excertos dos
documentos das organizações de classes – presentes nesse documento –, salta à vista as
diferenças nas preocupações que aparecem no enfoque e prioridades em relação à educação.
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Ao analisarem o referido documento Xeroca, Moraes e Evangelista (2000, p. 81),
destacam que:
[...] enquanto os sindicatos de trabalhadores, absortos com o problema da
requalificação, canalizavam suas preocupações no sentido de criar centros
públicos de formação profissional, de comissões tripartites para discutir os
rumos dessa qualificação, os empresários anunciavam sua determinação de
intervir na condução da educação geral, potencializando sua participação nos
debates sobre a LDBEN e nas reestruturações curriculares que se fizessem
necessárias. É perceptível, pois, que os empresários, sintonizados com o
debate internacional e com as exigências educacionais postas pela
reorganização capitalista, reconhecem os limites de uma formação
profissional desvinculada da educação básica e caráter geral.

No documento Tecnologia, emprego e educação: interfaces e propostas, a educação
básica é assumida como condição necessária para o desenvolvimento tecnológico do país.
Parte-se da premissa que os países que melhor enfrentaram os problemas relativos à
requalificação da força de trabalho, diante das exigências da reestruturação produtiva “[...]
foram aqueles que, entre outras características, implementaram a universalização da educação
básica nos anos que antecederam a chamada 3.ª Revolução Industrial” (BRASIL, 1999a, p.
40).
Esse documento salienta que a educação básica é um forte indicador de capacidade
para a “[...] adequação das formas de geração e difusão de tecnologia nos diversos setores da
economia” visando capacitá-los para o crescimento econômico e a competitividade. Nesse
sentido, destaca a necessidade da educação básica garantir ao indivíduo as condições para se
manter ou obter um emprego e também de “[...] responder à crescente exigência das chamadas
novas competências, o que passa pela adequação não só da qualificação profissional, como,
também, do ensino básico e o seu acesso por parte das populações” (BRASIL, 1999a, p. 40).
O documento (BRASIL 1999a) tenta fugir do equívoco de uma concepção de
educação prisioneira da lógica do mercado, ou seja, salientando que existe o risco de se
defender a necessidade de ampliação da educação básica apenas sob o enfoque da
competitividade. Nesse sentido, afirma que antes da competitividade, trata-se de defender a
ampliação da educação básica numa perspectiva de garantir os direitos da cidadania
(BRASIL, 1999a, p. 41).
Ressalta-se também a necessidade de, além da educação básica, garantir investimentos
na capacitação tecnológica e na requalificação e reconversão profissional. Esse entendimento
é decorrente da compreensão de que a reestruturação produtiva determina um novo perfil de
trabalhadores, com um padrão mais elevado de aptidões e habilidades que são melhores “[...]


(6.


desenvolvidas na educação básica, como, por exemplo, entender de forma mais ampla o
processo de produção, resolver problemas com mais autonomia e participar, fazendo
sugestões, de trabalho em grupo” (BRASIL, 1999a, p. 45).
O documento Tecnologia, emprego e educação: interfaces e propostas justifica a
necessidade de universalização da educação básica para enfrentar a sombria realidade de um
país onde 19,8% da PEA “[...] começam a trabalhar com menos de nove anos de idade; 48,8%
com menos de catorze anos e 17,7%, com menos de dezessete, o que resulta em 86,3% da
PEA começando a trabalhar com menos de dezessete anos” (BRASIL, 1999a, p. 42). Por
outro lado, salienta-se que a crise do desemprego atingia, em 1999, cerca de 2 milhões de
adolescentes entre 14 e 21 anos que não conseguiam trabalho por serem subescolarizados e
não terem passado por nenhum tipo de capacitação (BRASIL, 1999a, p. 45).
Esse documento tratou também do problema dos adultos subescolarizados e
analfabetos que perderam seus empregos em decorrência das inovações tecnológicas e dos
novos dispositivos organizacionais promovidos pela reestruturação produtiva “[...] como, por
exemplo, os auxiliares de produção e pessoal de faxina e manutenção, substituídos por
trabalhadores mais escolarizados frente à grande oferta de mão-de-obra no mercado”
(BRASIL, 1999a, p. 45).
Dessa forma, esse documento tem o mérito de apresentar uma descrição interessante
da baixa escolarização da força de trabalho e as consequências para os trabalhadores que
perdem o antigo saber fazer, pois se desqualificam com o processo de reestruturação
produtiva. Apresenta o problema de trabalhadores de escolaridade média, porém
profissionalizados, qualificados e que se viram diante do dilema do desaparecimento de suas
habilidades, porquanto as novas tecnologias destroem muito do saber fazer e até mesmo
fazem desaparecer profissões. Nesse sentido, afirma que:
[...] um outro quadro, ainda, mostra trabalhadores com escolaridade média e
profissionalizados, cujas habilidades tendem ao desaparecimento, tais como
os torneiros mecânicos, ferramenteiros, ajustadores, controladores de
qualidade e muitos outros que necessitam passar por programas de
requalificação ou atualização profissional. Isso sem considerarmos os
quadros administrativos e gerenciais, o trabalho feminino e outros, também
afetados pelas mudanças na economia mundial (BRASIL, 1999a, p. 45).

Na finalização do documento Tecnologia, emprego e educação: interfaces e
propostas, destaca-se o sentido da revalorização da educação, acrescentando tratar-se da
defesa de educação para o trabalho. Salienta-se que é fundamental elevar o nível de
escolarização de toda a população, ressaltando que “[...] isto não se obtém educando apenas
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os que estejam formalmente empregados, enquanto a maioria da população segue na
dependência de um sistema educacional cada vez mais precário” (BRASIL, 1999a, p. 45).
4.4 A relação trabalho e educação na legislação brasileira dos anos 1990
A relação trabalho e educação na legislação educacional brasileira é explicitada a
partir da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, que
consagrou em seu artigo 205 “[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho” (grifo nosso). Desta forma, a qualificação para o trabalho é uma das finalidades
da educação no contexto da reestruturação capitalista, consagrada como garantia
constitucional. Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9394/96 –,
em seu artigo 2º, corrobora com a Constituição reafirmando que “[...] a educação, dever da
família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (grifo nosso).
A reforma educacional brasileira possui uma característica que impede a análise da
educação profissional, principalmente de nível técnico, de forma isolada em relação à
educação básica, sobretudo ao ensino médio, porque os Pareceres e resoluções referentes à
educação profissional derivam diretamente dos pressupostos teóricos, metodológicos e
ideológicos dos Pareceres. Resoluções que tratam das diretrizes da educação básica,
principalmente do Parecer da Câmara de Educação Básica (CEB), do Conselho Nacional de
Educação (CNE) n.º 15/98 e da Resolução CNE/CEB n.º 3/98 do mesmo órgão que
normatizaram as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Entretanto, antes de
qualquer aleivosia, é necessário afirmar as determinações do Decreto 2208/97, pois é dele que
emanam os conteúdos ideológicos das diretrizes do ensino médio e da educação profissional.
De acordo com o Decreto n.º 2208/97, art. 3º a educação profissional brasileira organiza-se
em três níveis, quais sejam:
I – Básico – destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização
de trabalhadores, independente de escolaridade prévia (a escolaridade prévia
é definida pela escola)93; II – Técnico – destinado a proporcionar habilitação
profissional a alunos matriculados ou egressos do ensino médio; III –

93

De acordo com Ferretti (2000, p. 3) a aprovação do Decreto 2208/97 foi uma exigência do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), para aprovar a liberação de recursos da ordem de R$ 500 milhões,
tendo em vista a reformulação do Ensino Técnico.



(67

Tecnológico – correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica,
destinados a egressos do ensino médio e técnico (BRASIL, 1998, p. 1).

Por sua vez, o artigo 4.º do referido Decreto estabelece que:
A educação profissional de nível básico é modalidade de educação nãoformal e duração variável, destinada a proporcionar ao cidadão trabalhador
conhecimentos que lhe permitam reprofissionalizar-se, qualificar-se e
atualizar-se para o exercício de funções demandadas pelo mundo do
trabalho, compatíveis com a complexidade tecnológica do trabalho, o seu
grau de conhecimento técnico e o nível de escolaridade do aluno, não
estando sujeita à regulamentação curricular (BRASIL, 1998, p. 2).

Portanto, a educação profissional de nível básico é muito abrangente, pois se considera
como educação profissional qualquer atividade não formal, de maneira que qualquer curso,
pouco importando o conteúdo e o tempo (carga horária), pode ser considerado como um
processo de formação profissional. Nesse sentido, o parágrafo I do artigo 4º do Decreto
2208/97 estabelece que:
As instituições federais e as instituições públicas e privadas sem fins
lucrativos, apoiadas financeiramente pelo Poder Público, que ministram
educação profissional deverão, obrigatoriamente, oferecer cursos
profissionais de nível básico em sua programação, abertos a alunos das redes
públicas e privadas de educação básica, assim como a trabalhadores com
qualquer nível de escolaridade (BRASIL, 1998, p. 2).

Enquanto que o art. 5.º do Decreto 2208/97 determinava que “[...] a educação
profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independente do ensino
médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou seqüencial a este” (BRASIL, 1998,
p. 2).
Portanto, o Decreto 2208/97 acata integralmente as recomendações do Banco Mundial
de separar a educação formal de nível médio da educação profissional de nível técnico, bem
como, também normatizar a educação profissional de nível básico, legitimando cursos de
curtíssima duração e sem a obrigatoriedade de normatização de diretrizes curriculares; apesar
do discurso oficial de universalizar a educação básica para todos, como se isso fosse
democrático. Kuenzer (2000, p. 9) afirma que:
[...] em virtude do elevado investimento que seria necessário para
universalizar pelo menos o Ensino Médio nos países periféricos, o Banco
Mundial tem recomendado que se priorize o Ensino Fundamental, deixando
de investir em educação profissional especializada e de elevado custo como
estratégia de racionalização financeira com vistas ao atingimento das metas
de ajuste fiscal.
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Como vimos, no capítulo anterior, a recomendação do Banco Mundial é respaldada em
pesquisa, que conclui que o investimento na educação básica – oito anos no máximo para
cada indivíduo – dá maior retorno econômico. Nesse sentido, para o Banco Mundial é
irracional investir num tipo de formação profissional cara e prolongada, em face da crescente
extinção de postos de trabalho e das transformações tecnológicas e organizacionais, além do
que os indivíduos necessitam trabalhar para sobreviver, por isso não podem ficar muito tempo
num curso técnico.
De acordo com Kuenzer (2000, p. 9), por outro lado, a pesquisa do Banco Mundial
aponta para “[...] a irracionalidade do investimento em educação acadêmica e prolongada para
aqueles que, segundo os resultados da investigação, são a maioria e não nascem competentes
para o exercício de atividades intelectuais: os pobres, os negros, as minorias étnicas e as
mulheres.” De tal maneira que “[...] para estes, mais racional seria oferecer educação
fundamental, padrão mínimo exigido para participar da vida social e produtiva nos atuais
níveis de desenvolvimento científico e tecnológico, complementada por qualificação
profissional de curta duração e baixo custo.”
Com a reforma educacional dos anos 1990 o Brasil passou a adotar as recomendações
do Banco Mundial e organizar todo o sistema educacional em conformidade com essa lógica.
O grande argumento para limitar a universalização ao ensino fundamental era que o nível de
escolaridade no Brasil era muito baixo. O país caminhava para uma economia de primeiro
mundo, com uma força de trabalho de terceiro. Nesse sentido, garantir uma padronização
equivalente à oitava série seria uma revolução, pois atenderia às exigências de novos
requisitos, atributos e habilidades exigidas do trabalhador no contexto da reestruturação
produtiva.
Diante do exposto, trataremos de discutir a concepção de trabalho tal como se
apresenta na legislação educacional. O trabalho, nesse caso, não se constitui em uma categoria
fundante da relação social, pois é reduzido à condição de emprego, ou seja, a um mero
aspecto utilitarista. O artigo 22 da Lei n.º 9394/96, que trata das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), consagrou a determinação segundo a qual “[...] a educação básica
tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.” O artigo 35 da Lei n.º 9394/96, em seu inciso II, reafirma as determinações do
artigo 22, afirmando que “[...] a preparação básica para o trabalho e a cidadania do
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a
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novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores”94 (grifo nosso). Desse modo,
podemos afirmar que para a nova ideologia da educação profissional cidadão é o indivíduo
possessivo, flexível, adaptável e produtivo.
Para Kuenzer (2007), a ideologia da acumulação flexível que pressupõe uma educação
voltada para o desenvolvimento de uma força de trabalho flexível e adaptável, que orientou o
conjunto da reforma educacional parte do pressuposto que as novas tecnologias e as formas de
organização e gestão, fundadas nos dispositivos do toyotismo, permitiriam a recomposição da
“[...] unitariedade rompida pelas formas rígidas [...] por meio da oferta de estratégias e
metodologias de organização e gestão do trabalho para superar a fragmentação
taylorista/fordista.”
Partimos do entendimento que isto não é um equívoco, mas um artifício do
capitalismo manipulatório. Tem razão Kuenzer ao afirmar que “[...] o primeiro ponto a
considerar neste debate é que a separação entre teoria e prática tem origem na separação entre
propriedade dos meios de produção e força de trabalho.” Nesse sentido, não são as formas de
organização da produção e do trabalho em diferentes regimes de regulação da acumulação que
respondem pela dualidade estrutural, mas o próprio capital. Nesse sentido, Kuenzer (2007, p.
1160-1161, grifo nosso) afirma que:
[...] não é o taylorismo/fordismo que cria a divisão técnica do trabalho, tão
pouco o toyotismo será capaz de superá-la; estas propostas apenas
respondem, no plano teórico/prático, às necessidades da produção em
diferentes momentos históricos do desenvolvimento das forças produtivas;
também não superam as formas anteriores de organização e gestão, mas,
sendo hegemônicas por períodos estáveis de acumulação, incorporam as
formas anteriores, e de modo peculiar. Assim é que a acumulação flexível,
embora caracterizada por utilizar tecnologias de alta complexidade,
incorpora o trabalho domiciliar, quando e do modo que lhe interessa para
assegurar os ganhos do capital.

Nesse sentido, o que fragmenta o trabalho é a voracidade do capital para garantir a
valorização e não a divisão técnica. O determinante, na fragmentação, é a propriedade privada
dos meios de produção, assim a divisão técnica do trabalho é resultado do processo de
valorização do capital. É o capital que separa teoria e prática na organização do trabalho.
Dessa forma, “[...] vale dizer que, se a divisão entre teoria e prática expressa a divisão entre
trabalho intelectual e manual como estratégia de dominação, tendo em vista a valorização do
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Os pressupostos das instituições multilaterais de flexibilidade e adaptabilidade da força de trabalho norteiam a
reforma educacional desde a LDB.
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capital, esta ruptura só será efetivamente superada em outro modo de produção” (KUENZER,
2007, p. 1162).
Nesse sentido, Kuenzer (2007, p. 1162) afirma que:
O trabalho, nesta perspectiva, deixa de se constituir em modos de fazer para
significar o enfrentamento de eventos, compreendidos como as ocorrências
imprevistas, inesperadas, parcial ou totalmente, que perturbam o
desenvolvimento regular da produção e não podem ser resolvidas pelas
próprias máquinas, por meio de sistemas de autocontrole.

Sendo assim, Kuenzer (2007, p. 1162) adota uma perspectiva crítica à compreensão de
Zarifian95 que entende o trabalho como enfrentamento de eventos, que dizem respeito a
praticamente todas as dimensões da atividade laborativa no processo de produção, que vai
desde as panes e falta de peças até as encomendas repentinas. De tal maneira que o trabalho,
visto desta forma, demanda capacidade de saber “[...] inventar respostas que satisfaçam a um
ambiente social complexo e instável” (ZARIFIAN, 2001, apud KUENZER, 2007, p. 1163).
Desse modo, salienta Kuenzer que é a compreensão do trabalho na perspectiva do
“enfrentar eventos” legitima, justifica e garante “[...] a emergência de um novo modelo de
competências com foco na solução de problemas” (KUENZER, 2007, p. 1163). O modelo de
competências na perspectiva do reposicionamento da atividade humana descrita por Zarifian
“[...] passa a exigir mais conhecimentos teóricos e mais habilidades cognitivas complexas, ou
seja, a capacidade de trabalhar intelectualmente, em oposição à competência compreendida
como conhecimento tácito, tal como ocorria no taylorismo/fordismo” (KUENZER, 2007, p.
1163). Nessa perspectiva crítica Kuenzer (2007, p. 1163) sentencia que:
A competência com foco na solução de problemas, contudo, não é apenas
fruto da inteligência, pois para enfrentar eventos é preciso estar em
expectativa, pressenti-los, sendo fundamental a dimensão da corporeidade,
ou psicofísica, posto que a percepção passa pelo refinamento da relação
entre os sentidos e o campo de trabalho; são ruídos dissonantes, cheiros,
trepidações, cores, sabores que, repentinamente, para o trabalhador
experiente, sinalizam a emergência de um evento96.

A legislação que se configurou ao longo da década de 1990 definiu as diretrizes,
conteúdos e o perfil do aluno a ser formado, tendo por base a reestruturação do capital que
promoveu uma ofensiva na relação capital versus trabalho, com vistas a aumentar a
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A concepção de trabalho, qualificação e competência de Zarifian expressa o pensamento empresarial, ainda
que em determinadas situações apresente críticas a ele. Kuenzer (2007, p. 1163) destaca que “[...] os estudos de
Zarifian são um bom ponto de partida para demonstrar como a proposta de resgate da dualidade estrutural é
apresentada como possibilidade pela acumulação flexível. Para este autor, as mudanças ocorridas no mundo
trabalho, principalmente a partir da base microeletrônica, mesmo que absorvidas de forma desigual nos sistemas
industriais no mundo, reposicionam a atividade humana.”
96
Kuenzer apoiou seus argumentos, nesse caso, em Dejours (1993, p. 286).
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produtividade e retomar a elevação dos índices de crescimento da lucratividade. Nesse
sentido, o capital promoveu uma reestruturação na esfera produtiva, cujos pressupostos,
conceitos e dispositivos norteiam a nova legislação educacional.
Estabeleceu-se então que a educação profissional, entendida sempre como qualificação
ou habilitação para exercer uma determinada atividade profissional, deveria ser ofertada de
forma complementar e articulada à educação geral. A educação profissional técnica poderia
ser ofertada por escolas ou por instituições especializadas em educação profissional, por meio
de cooperação com os estabelecimentos que ofertavam ensino médio. Entretanto, as
competências da educação profissional, obrigatoriamente, tinham que estar em sintonia com
as competências construídas na educação básica. Proibiam-se as instituições escolares de
ofertar o ensino técnico integrado ao ensino médio.
A LDB, em seu artigo 36 inciso I, determina que o currículo do ensino médio deve
primar pelas seguintes diretrizes: “[...] destacará a educação tecnológica básica, a
compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de
transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de
comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania”, sendo que os conteúdos e as
metodologias devem levar o aluno a demonstrar por meio de avaliações no final do ensino
médio que domina os “[...] princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção
moderna.” Além do que, o artigo 36 da LDB determina que “[...] o ensino médio, atendida a
formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas”
(BRASIL, 1996, p. 13).
Há nesta acepção da LDB uma apropriação dos valores da escola unitária de cunho
socialista. Aliás, o capitalismo manipulatório há muito tempo apropria-se de conceitos e
categorias provenientes do socialismo, tendo em vista promover um esvaziamento ideológico
dos mesmos. Frigotto (1989, p. 24) afirma que um exemplo elucidativo do esvaziamento
ideológico-valorativo “[...] tem ocorrido com a categoria de trabalho como princípio
educativo”, esse autor salienta que a mesma tendência se verifica com relação à concepção de
politecnia. Desse modo, Frigotto aponta para a necessidade de se pensar a política e a ação
educativa “[...] no horizonte da politecnia, no contexto histórico de uma sociedade capitalista”
(FRIGOTTO, 1989, p. 25).
Em outras palavras, a proposta de educação politécnica formulada originariamente por
Marx e Engels e, posteriormente, teorizada por Lênin e Gramsci pressupõe o projeto de uma
nova sociedade, cujo objetivo é a constituição de um “novo homem”, “[...] onde o trabalho,
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imperativo do modo humano de existência, se constitui no princípio educativo e catártico em
sua construção da sociedade socialista e comunista” (FRIGOTTO, 1989, p. 25).
Ramos (2001, p. 137) ao analisar o problema das apropriações de categorias da
esquerda socialista no âmbito da educação, que vinham sendo feitas pelos documentos
oficiais, explicita que
[...] deve-se ter claro, contudo, que o trabalho pode ser assumido como
princípio educativo na perspectiva do capital ou do trabalhador. Isso exige
que se distinga criticamente o trabalho humano em si, por meio do qual o
homem transforma a natureza e se relaciona com os outros homens para a
produção de sua própria existência – portanto, como categoria ontológica da
práxis humana –, do trabalho assalariado, forma específica da produção da
existência humana sob o capitalismo, portanto como categoria econômica da
práxis produtiva (RAMOS, 2001, p. 137).

Entretanto, se na LDB a apropriação da categoria trabalho como princípio educativo,
aproxima-se dos pressupostos defendidos pelos teóricos da politecnia e da escola unitária, à
medida que avança a legislação educacional com os pareceres e resoluções do Conselho
Nacional de Educação (CNE), o trabalho passa a ser tratado apenas como contexto.
As Diretrizes curriculares nacionais, de acordo com o artigo 9º, Inciso IV da LDB, são
de competência do Conselho Nacional de Educação CNE, no caso das Diretrizes para a
Educação Básica (Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional de Nível
Técnico), no âmbito do Conselho, fica sob a responsabilidade da Câmara de Educação Básica
(CNE/CEB), que deve deliberar sobre as Diretrizes propostas pelo Ministério da Educação. A
definição das Diretrizes Curriculares constitui-se em uma exigência, cujos objetivos são a
normatização e sistematização dos princípios gerais da LDB. As Diretrizes Curriculares
devem explicitar os princípios gerais definidos na LDB para um plano mais próximo da ação
pedagógica, visando garantir uma formação nacional comum.
Nesse sentido, visando garantir o preceito legal de assegurar em todo o território
nacional uma formação básica comum, o MEC organizou e encaminhou por meio de avisos
ministeriais ao CNE/CEB as seguintes propostas de Diretrizes Curriculares: a) Ensino
Fundamental; b) Ensino Médio; c) Educação Infantil; d) Formação de Professores em
Modalidade Normal em Nível Médio; e) Educação Profissional de Nível Técnico. Essas
Diretrizes foram normatizadas por meio de Pareceres e resoluções do CNE/CEB nos anos de
1998 e 1999.
Para fins de análise nesta tese, utilizaremos os Pareceres CNE/CEB n.º 15/98 n.º
16/99 e a Resoluções CNE/CEB n.º 3/98, n.º 4/99 que, respectivamente, estabeleceram as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e as Diretrizes Curriculares Nacionais
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para a Educação Profissional de Nível Técnico. Portanto, embora nosso objeto seja a nova
ideologia da educação profissional, torna-se fundamental a análise do Parecer CNE/CEB n.º
15/98 que consubstanciou as Diretrizes curriculares para o ensino médio, pois esse Parecer
constituiu-se num disseminador de conceitos, assim como os diversos escritos de sua relatora,
uma verdadeira arauta da reforma da educação no contexto do neoliberalismo dos anos 1990.

4.5 A emergência da lógica das competências na legislação educacional brasileira

A lógica das competências não é uma referência conceitual na Constituição Federal de
1988, nem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n.º 9394/96. Isso
porque os reformadores neoliberais da educação, sobretudo, a profissional, ainda não haviam
assimilado esse conceito. Ou seja, a lógica das competências ainda não estava presente no
ideário neoliberal que se configurou no Brasil, pois até então, no tocante à educação, falava-se
genericamente em formação geral para o trabalho, qualificação para o trabalho, habilitação
profissional, aptidões para a vida produtiva, mas não em competências.
Nem mesmo no capítulo III da LDB, que trata da educação profissional, a noção de
competências está presente. O artigo 39 afirma que a educação profissional deve conduzir
“[...] ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”, enquanto que o
artigo 41 refere-se a “[...] conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no
trabalho, [que] poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para
prosseguimento ou conclusão de estudos.”
Na LDB, o termo competência aparece de forma muito tímida pela única vez no
capítulo 23. Portanto, no contexto de elaboração da LDB, não se falava ainda nem em
certificação por competências, noção que aparecerá em documentos oficiais posteriores.
Nesse sentido, fica patente que a noção de competências não é um conceito presente no
arcabouço vocabular dos ideólogos reformadores da educação, sobretudo, a profissional, na
origem da reforma educacional na década de 1990.
Observamos que foi com o Decreto n.º 2.208/97, que regulamentou o § 2º do artigo 36
e os artigos 39 a 42 da Lei n.º 9.394/96 – LDB –, ou seja, normatizou a legislação pertinente à
educação profissional que o conceito de competência começa a aparecer de forma persistente
e sistemática no ideário ideológico dos reformadores. O artigo 6 do referido Decreto afirma
que haverá cursos voltados para o desenvolvimento de “[...] habilidades e competências
básicas, por área profissional” e também por “habilidades e competências específicas”. Para
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em sequência, no artigo 7, afirmar que: “[...] para a elaboração das diretrizes curriculares para
o ensino técnico, deverão ser realizados estudos de identificação do perfil de competências
necessárias à atividade requerida, ouvidos os setores interessados, inclusive trabalhadores e
empregadores” (BRASIL, 1998, p. 3)
O parágrafo único do artigo 7 do Decreto 2.208/97 afirma que “[...] para atualização
permanente do perfil e das competências de que trata o caput, o Ministério da Educação e do
Desporto criará mecanismos institucionalizados, com a participação de professores,
empresários e trabalhadores” (BRASIL, 1998, p. 3).
Além do Decreto 2.208/97, os Pareceres CNE/CEB números 17/97, 15/98 e 16/99 e as
Resoluções CNE/CEB números 03/98, 04/99, também são importantes documentos onde a
ideologia da nova educação profissional, fundada na lógica das competências, aparece como
ordenadora da organização curricular e também de práticas pedagógicas do ensino técnico
profissional de nível médio. O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 define como competência
profissional “[...] a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação, conhecimentos,
habilidades e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades
requeridas pela natureza do trabalho” (BRASIL, 1999b, p. 24).
O Ministério da Educação (MEC) nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Médio (PCNs), ressalta que a LDB promoveu mudança substancial em relação ao antigo
segundo grau, pois com o advento do Ensino Médio a educação escolar deveria “[...] vincularse ao mundo do trabalho e à prática social”. Desse modo, os PCNs também enveredaram-se
pelos caminhos do modelo das competências, partindo da premissa que o Ensino Médio “[...]
estabelece uma perspectiva para esse nível de ensino que integra, numa mesma e única
modalidade, finalidades até então dissociadas, para oferecer, de forma articulada, uma
educação equilibrada, com funções equivalentes para todos os educandos” (BRASIL, 2000, p.
11). Dessa forma, enfatiza que o Ensino Médio deverá buscar permanente “[...] a formação da
pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu
projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa” (BRASIL, 2000, p. 11).
Outrossim, salienta-se que este nível de ensino deve atender os requisitos da “[...] preparação
e orientação básica para a sua integração ao mundo do trabalho, com as competências que
garantam seu aprimoramento profissional e permitam acompanhar as mudanças que
caracterizam a produção no nosso tempo” (BRASIL, 2000, p. 11). Finalmente, destaca-se que
compete ao Ensino Médio garantir “[...] o desenvolvimento das competências para continuar
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aprendendo, de forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudos” (BRASIL,
2000, p. 11, grifo nosso).
Também no âmbito Ministério do Trabalho (MTb), os reformadores da educação
profissional incorporaram a ideologia da nova educação profissional e a lógica das
competências, pois as resoluções orientadoras do PLANFOR97 determinavam que os
programas de qualificação profissional tivessem uma divisão entre habilidades básicas,
habilidades específicas e habilidades de gestão. Com isso, o MTb visava, com o PLANFOR,
dotar a força de trabalho das competências (atitudes e habilidades) exigidas pelas empresas no
contexto da reestruturação produtiva através do desenvolvimento das habilidades básicas,
específicas e de gestão, que são assim definidas:
i. Habilidades básicas - competências e conhecimentos gerais, essenciais
para o mercado de trabalho e para a construção da cidadania, como
comunicação verbal e escrita, leitura e compreensão de textos, raciocínio,
saúde e segurança no trabalho, preservação ambiental, direitos humanos,
informação e orientação profissional e outros eventuais requisitos para as
demais habilidades. ii. Habilidades específicas - competências e
conhecimentos relativos a processos, métodos, técnicas, normas,
regulamentações, materiais, equipamentos e outros conteúdos próprios das
ocupações. iii. Habilidades de gestão - competências e conhecimentos
relativos a atividades de gestão, autogestão, melhoria da qualidade e da
produtividade de micro e pequenos estabelecimentos, do trabalho autônomo
ou do próprio trabalhador individual, no processo produtivo98 (Brasil, 1999,
p. 41).

Tendo em vista a articulação entre o ensino médio e a educação profissional de nível
técnico e a forma como o Parecer que trata das Diretrizes curriculares nacionais para o ensino
médio – Parecer CNE/CEB n.º 15/98 – se desdobra sobre o Parecer que trata das Diretrizes
curriculares para a educação profissional de nível técnico – Parecer CNE/CEB n.° 16/99 –,
discutiremos os dois Pareceres, com o objetivo de apreender os dispositivos e princípios da
educação profissional.


97

PLANFOR significa Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador, foi desenvolvido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego com recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) no período 1995-2002. No
governo Lula foi substituído pelo Plano Nacional de Qualificação (PNQ).
98
Observa-se que essas definições das referidas habilidades coincidem com as definições contidas no documento
Educação Básica e Profissional: uma visão dos empresários que resultou da VI reunião dos presidentes das
organizações empresariais ibero-americanas, realizada em Salvador em 1993. O documento dos empresários foi
redigido por Nassim Gabriel Mehedeff (então assessor de Planejamento da Direção Nacional da CNI —, que foi
também Presidente da Comissão Supervisora do PACTI e PBQP e Secretário Nacional de Formação e
Desenvolvimento Profissional do Ministério do Trabalho), “[...] nota-se que tal documento apresenta uma visão
articulada, porém encobridora de contradições que só aparecem através da lupa da análise discursiva”
(ROGGERO, 2000, p. 10)
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4.6 O Parecer 15/98 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio

As Diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio – aprovadas pelo CNE/CEB,
através da deliberação contida no Parecer 15/98 trouxe à tona os princípios axiológicos que
visavam orientar a construção de projetos pedagógicos no âmbito do sistema educacional.
Segundo Ramos (2001), esses princípios não são neutros, mas carregados de valores
ideológicos que expressam uma determinada concepção de mundo e serviram como
orientadores de pensamentos e condutas. Além das armadilhas dos princípios axiológicos, o
Parecer cai também no determinismo tecnológico ao fazer apologia das novas tecnologias.
Nesse sentido, Ramos (2001, p. 129) afirma que:
Esses princípios [...] baseiam-se numa certa forma de compreender a
sociedade e suas relações no momento contemporâneo, demonstrando, por
um lado, uma confiança quase apologética no atual estágio de avanço da
tecnologia e na capacidade de a escola preparar cidadãos e trabalhadores
intelectual e psicologicamente adequados a essa realidade. [...] A formação
básica para o trabalho é defendida como necessária para se compreender a
tecnologia e a produção, com o propósito de preparar recursos humanos
adequados à realidade do mundo do trabalho.

O Parecer CNE/CEB 15/98 parte da premissa segundo a qual estaríamos vivendo a
partir dos anos 1980 em uma sociedade pós-industrial, diante da qual se torna necessário
buscar o perfil de formação do aluno voltado para as características da produção dessa
sociedade99. Entretanto, salienta que o ensino médio foi extremamente afetado “[...] pelas
mudanças nas formas de conviver, de exercer a cidadania e de organizar o trabalho, impostas
pela nova geografia política do planeta, pela globalização econômica e pela revolução
tecnológica” (BRASIL, CNE/CEB, 1998, p. 16).
O Parecer CNE/CEB n.º 15/98 faz apologia das transformações tecnológicas e dos
novos dispositivos organizacionais no mundo do trabalho, sem nenhuma menção aos
problemas decorrentes das mutações no mundo do trabalho, tais como a degradação e
precarização do trabalho e as consequências para o exército industrial de reserva, ou seja, os
desempregados, para usar um termo corrente nos dias atuais. Pelo contrário, sempre na
perspectiva apologética destaca que na sociedade pós-industrial ocorre uma facilidade para
“acessar, selecionar e processar informações”, de tal maneira que é permitido “descobrir
novas fronteiras do conhecimento” com as quais o ensino médio deve estar cada vez mais
integrado. O Parecer sobre as Diretrizes curriculares para o ensino médio consagrou a nova

99
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ideologia da educação profissional fundada nas competências numa perspectiva cognitivista
ao afirmar que “[...] integradas são também as competências e habilidades requeridas por uma
organização da produção na qual criatividade, autonomia e capacidade de solucionar
problemas serão cada vez mais importantes, comparadas à repetição de tarefas rotineiras”
(BRASIL, CNE/CEB, 1998, p. 16).
Nesse sentido, esse Parecer enfatiza a dicotomia entre o trabalho sob o taylorismofordismo e o trabalho dito flexível, que seria um trabalho pós-fordista. Assim, seria correto
afirmar que no contexto da reforma curricular do ensino médio, o MEC e o CNE
consideraram o mundo do trabalho como uma homogeneidade pós-fordista, desconsiderandose toda a heterogeneidade e contradições da realidade econômica e produtiva do Brasil, em
seu aspecto de continuidade e descontinuidade no processo de reestruturação produtiva, em
que ocorrem permanência e rupturas com o passado fordista. Ou seja, a visão presente no
Parecer sobre as diretrizes curriculares para o ensino médio é uma distorção da totalidade
concreta.
Consideramos lícito questionar o que seria esta sociedade pós-industrial e também
pós-fordista que tanto exalta o Parecer CNE/CEB n.º 15/98. Porque o Parecer não faz
nenhuma referência aos teóricos da sociedade pós-industrial, pós-fordista, de tal forma que
aqueles que se deparam com esses conceitos pela primeira vez são induzidos a pensar que os
mesmos foram criados no âmbito da Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho
Nacional de Educação (CNE). Da mesma forma, ocorre com a apologia das transformações
decorrentes do processo de reestruturação do capital, uma vez que o Parecer CNE/CEB n.º
15/98 não apresenta a vasta literatura existente sobre esse tema, nem vincula isso à crise
estrutural do capital. As transformações aparecem como se fossem um milagre dos avanços
tecnológicos, uma grande descoberta dos conselheiros do CNE.
O Parecer CNE/CEB n.º 15/98 (BRASIL, 1998, p. 17) afirma que as reformas
educacionais em vários países, inclusive no Brasil, no contexto dos anos 1990 – a década de
recrudescência neoliberal – buscavam “[...] uma redefinição radical e de conjunto do
segmento de educação pós-obrigatoriedade”, ou seja, do ensino médio, já que a
obrigatoriedade correspondia apenas ao ensino fundamental. Nesse sentido, salienta que uma
vez passada a fase de forte referência nas necessidades produtivas, isto é, foco nas demandas
do mercado, a educação passaria então a privilegiar os ideais do humanismo e da diversidade.
Pregava-se então uma educação voltada para o desenvolvimento humano capaz de contribuir
para a formação equilibrada na personalidade dos indivíduos.
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Uma educação efetivamente voltada para os interesses do trabalho teria que partir da
problematização das questões concretas, tais como as causas do desemprego, da precarização
e da heterogeneização que se “[...] expressa também através da crescente incorporação do
contingente feminino no mundo operário; vivencia-se também uma subproletarização
intensificada, presente na expansão do trabalho parcial, temporário, precário, subcontratado,
‘terceirizado’” (ANTUNES, 1995, p. 45).
Entretanto, pelo contrário, o pensamento hegemônico na Câmara de Educação Básica
do Conselho Nacional de Educação, astutamente, refugia-se na cantilena ideológica da
sociedade pós-industrial, da sociedade do conhecimento ou a sua sinônima sociedade da
informação, num deslizamento para não enfrentar os problemas reais. Entretanto, no que diz
respeito aos documentos oficiais e, não apenas no Parecer CNE/CEB n.º 15/98, faz uma
apropriação e adaptação das categorias e dos conceitos e propositalmente não explicitam essas
adaptações. Nesse sentido, o Parecer CNE/CEB n.º 15/98 simplesmente incorporou os
conceitos e noções, assim como os valores do Relatório da UNESCO sobre a Educação para o
século XXI – Educação: um tesouro a descobrir – o conhecido relatório Jacques Delors
(1999). Da mesma forma, esse Parecer vincula-se também diretamente às concepções do
Banco Mundial para a educação básica e a educação profissional.
No referido Parecer, o contexto em que as aprendizagens recomendadas pelo relatório
Delors (1999) – aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a
ser – representa um enorme desafio, pois sintomaticamente ocorreu uma “[...] revalorização
das teorias que destacam a importância dos afetos e da criatividade no ato de aprender.”
Realmente reitera-se nesse contexto uma nova hegemonia do construtivismo de matriz
piagetiano, pois “[...] a integração das cognições com as demais dimensões da personalidade é
o desafio que as tarefas de vida na sociedade da informação e do conhecimento estão
(re)pondo à educação e à escola” (BRASIL, CNE/CEB, 1998, p. 18).
Essas teorias, a que adere o Conselho Nacional de Educação por meio do Parecer
CNE/CEB n.º 15/98 e sucedâneos, constituem-se em ferramentas do capitalismo
manipulatório e servem perfeitamente à estratégia de “captura” e “expropriação” da
subjetividade do trabalho numa era em que se intensifica o processo de alienação e
estranhamento. A retórica do humanismo abstrato – romântico e idealista – desconsidera toda
a desefetivação provocada pelo estranhamento social no contexto da reestruturação capitalista
sob a hegemonia da mundialização financeira do capital. Essa posição ideológica é capaz de
prometer uma educação para uma cidadania de qualidade nova porque a reposição do
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humanismo nas reformas educacionais “[...] deve ser entendida então como busca de saídas
para possíveis efeitos negativos do pós-industrialismo.” De tal maneira que a educação
constitui-se numa panaceia que mantém “[...] as esperanças de preservar a integridade pessoal
e estimular a solidariedade”, diante da quantidade e velocidade de informações fragmentadas
(BRASIL, CNE/CEB, 1998, p. 18).
Assim sendo, a varinha de condão da educação operará o milagre de criar a cidadania
de qualidade nova que será capaz de reunir meios para um protagonismo100 responsável,
através dos conhecimentos e informações “[...] para exercer direitos que vão muito além da
representação política tradicional: emprego, qualidade de vida, meio ambiente saudável,
igualdade de homens e mulheres enfim, ideais afirmativos para a vida pessoal e para a
convivência” (BRASIL, CNE/CEB, 1998, p. 18).
Além do que, espera-se que o ensino médio seja capaz de responder de forma positiva
aos problemas da sociabilidade contemporânea, desenvolvendo uma aprendizagem de caráter
geral que possibilite efetivamente “[...] a constituição de pessoas mais aptas a assimilar
mudanças, mais autônomas em suas escolhas, mais solidárias, que acolham e respeitem as
diferenças, pratiquem a solidariedade e superem a segmentação social.” Afinal, estas eram
aspirações que se revigoravam, na perspectiva do ecletismo pós-moderno, associado ao ethos
individualista neoliberal, para justificar a reforma e consolidar o poder de classe, daí a
necessidade de construir o consenso em torno de tais ideias. Nesse sentido, o discurso
manipulatório apresenta uma preocupação com a violência e o desemprego decorrente das
inovações tecnológicas, salientando que cabe à educação contribuir com a formação de
recursos humanos para melhorar a produtividade e viabilizar o desenvolvimento –
crescimento econômico – que possibilite a superação desses problemas (BRASIL, CNE/CEB,
1998, p. 18).
De tal forma que podemos afirmar com base em Arantes (1998, p. 90) que “[...] tudo
se passa como se na ruptura de época que estamos atravessando, ideologia e realidade
corressem uma para outra.” De fato, no contexto da reforma da educação, os intelectuais
orgânicos do capital conseguiram construir um senso comum por meio de ideias, conceitos e
valores, reafirmando um discurso fantasioso e manipulatório acerca da concreticidade social
visando à constituição de uma cidadania vazia de conteúdo e de significado.
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Este é mais um dos conceitos chave que veio à tona no contexto da reforma educacional. Para um
aprofundamento desse conceito sugerimos as seguintes leituras: ZIBAS; FERRETTI; TARTUCE, 2004.
FERRETTI; ZIBAS; TARTUCE, 2004.
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Nesse aspecto, em consonância com as transformações no âmbito da relação trabalho e
educação, sobretudo da formação profissional, na perspectiva dos interesses do capital, nos
países de capitalismo desenvolvido101, esse Parecer preconizou a necessidade de se construir
competências voltadas para as condições atuais de produção de bens, serviços e
conhecimentos através da “[...] preparação de recursos humanos para um desenvolvimento
sustentável.” Para tanto, supõe-se que a educação deve desenvolver no aluno a “[...]
capacidade de assimilar mudanças tecnológicas e adaptar-se a novas formas de organização
do trabalho” (BRASIL, CNE/CEB, p. 18, grifo nosso).
A ideologia da reforma da educação apresenta um rol conceitual, recorrendo a
argumentos de um humanismo abstrato e individualista e a uma diversidade desconfigurada.
Nesse sentido, acentua-se a característica da ideologia que norteou a reforma, sobretudo,
visando legitimar os pressupostos segundo os quais caberia à educação a preparação do
indivíduo para o convívio social, assumindo responsabilidades como cidadão produtivo e
consumidor consciente.
Ramos (2001, p. 131) salienta que esse humanismo atribui à educação a tarefa de
desenvolver as “[...] sensibilidades que orientem as condutas por valores que respondam às
exigências desse tempo e pela busca de realização de um projeto próprio de vida, que requer
uma avaliação permanente e a mais realista possível das capacidades próprias e dos recursos
que o meio oferece.”
O Parecer CNE/CEB n.º 15/98 parte do pressuposto que o conhecimento deve receber
um tratamento contextualizado. Nesse sentido, salienta que os conteúdos selecionados devem
provocar aprendizagens significativas para a mobilização do aluno. Por isso, a
contextualização deve evocar questões importantes e significativas presentes na vida pessoal,
social e cultural, além de mobilizar as competências cognitivas já adquiridas. Sendo assim,
destaca que a LDB valoriza explicitamente o trabalho e a cidadania. Justifica, dessa forma, a
adesão à lógica das competências, salientando que “[...] as competências estão indicadas
quando a lei prevê um ensino que facilite a ponte entre a teoria e a prática” (BRASIL,
CNE/CEB, 1998, p. 32).
Esse Parecer adota uma perspectiva eclética que se constitui numa “miscelânea de
solidariedade didática” no campo da epistemologia. Assim faz referências não somente aos
princípios de Vigotsky, mas também aos de Piaget. Os conselheiros hegemônicos na CEB
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Nesse caso, há uma relação muito forte com a experiência francesa da lógica das competências. Não por
acaso a grande quantidade de livros de autores franceses que tratam desse tema foram traduzidos, seja na área da
administração e gestão de recursos humanos, ou nas áreas das ciências sociais e da educação.
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chamam esse posicionamento eclético e miscelânea de solidariedade didática. Numa tentativa
de justificar a concepção de contextualização recorrem ao construtivismo de Piaget,
afirmando que este autor, quando analisa o papel da atividade na aprendizagem, afirma que
“[...] compreender é inventar, ou reconstruir através da reinvenção, e será preciso curvar-se
ante tais necessidades se o que se pretende, para o futuro, é moldar indivíduos capazes de
produzir ou de criar, e não apenas de repetir” (BRASIL, CNE/CEB, 1998, p. 32).
Nesse sentido, os fundamentos das diretrizes curriculares para o ensino médio estão
voltados para a construção da identidade do indivíduo, que deve ser moldado na perspectiva
da adaptação e da flexibilidade diante das supostas permanentes transformações no mundo do
trabalho. Nessa perspectiva, o Parecer assume o trabalho como o contexto mais importante da
experiência curricular no ensino médio. Destaca que o trabalho é um dos princípios
organizadores da educação básica e à medida que o ensino médio é parte integrante desta, isso
“[...] muda inteiramente a noção tradicional de educação geral acadêmica ou, melhor dito,
academicista.” Assim, demonstra a filiação ideológica dos conselheiros hegemônicos no CEB
aos princípios do Banco Mundial afirmando que “[...] o trabalho já não é mais limitado ao
ensino profissionalizante” (BRASIL, CNE/CEB, 1998, p. 33).
Sendo assim, o Parecer CEB/CNE n.º 15/98 afirma que:
[...] Muito ao contrário, a lei reconhece que, nas sociedades contemporâneas,
todos, independentemente de sua origem ou destino socioprofissional,
devem ser educados na perspectiva do trabalho enquanto uma das principais
atividades humanas, enquanto campo de preparação para escolhas
profissionais futuras, enquanto espaço de exercício de cidadania, enquanto
processo de produção de bens, serviços e conhecimentos com as tarefas
laborais que lhes são próprias (BRASIL, CNE/CEB, 1998, p. 33).

Nessa concepção, o trabalho não é entendido em uma perspectiva ontológica, como
protoforma do ser social, como atividade fundante e determinante da totalidade social
concreta, conforme demonstrou Lukács, para quem “[...] o trabalho e a práxis social, na sua
relação direta ou indireta com a natureza e a sociedade, são as únicas referências para uma
ontologia do ser social em sua dimensão singular, particular ou no âmbito da genericidade da
espécie humana.” De tal maneira que o ser social jamais poderia completar sua existência
“[...] sem a apreensão dos meios para a realização dos fins, o que implica afirmar a
importância dos processos reflexivos e gnosiológicos, os movimentos da consciência, ainda
que tais processos tenham como referência as formas de existência objetiva e subjetiva”
(SILVA JR. et al, 2000, p. 114).
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Esses autores salientam que Lukács nos mostra que na perspectiva ontológica “[...] a
relação entre os valores de uso e de troca, e a possibilidade, com o aumento progressivo da
sociabilidade humana promovida pelo processo econômico global, da progressão no sentido
do desenvolvimento ulterior da humanidade.” O valor de uso que para Lukács, seguindo as
trilhas de Marx, é o mediador entre o homem e a natureza.Portanto,por meio do trabalho que
o homem faz a mediação com a natureza que garante a satisfação das suas necessidades.
Nesse sentido, salientam que:
[...] é a intencionalidade objetiva do trabalho humano, que, no entanto, o
realiza no capitalismo, em que o processo econômico global cada vez mais
socializa o indivíduo por meio de relações sociais movidas pela mercadoria,
promovendo, tais relações um processo de reificação do homem. Do que
decorre uma contradição na socialização do indivíduo, um processo de
socialização contrário ao desenvolvimento ulterior da humanidade (SILVA
JR. et al, 2001, p. 118).

Contrariamente a uma reflexão que apreenda a importância ontológica do trabalho
para os homens, o papel do trabalho no percurso de hominização e humanização, o Parecer
CNE/CEB n.º 15/98, reduz o trabalho a um sentido utilitário, cotidiano, alienado, pouco
importando se as atividades são realizadas em condições precarizadas e degradadas. O que
importa é o indivíduo ter acesso aos atributos da empregabilidade, estar incluído no mercado
de trabalho e ter uma renda que lhe permita viver como cidadão e consumidor. Na realidade, a
concepção do Parecer CNE/CEB n.º 15/98 elege o trabalho como um contexto fundamental
para o processo de formação, mas isso não quer dizer que está afirmando a centralidade do
trabalho, pelo contrário, a centralidade é da educação, pois esta é o instrumento necessário
para o desenvolvimento das competências. Nisso reside, para essa visão de mundo, a relação
do trabalho e da educação.
Na perspectiva do Parecer CNE/CEB n.º 15/98 o trabalho é entendido como
contextualização e, tem a função de dar significado às aprendizagens do Ensino médio,
tornando-se uma riqueza incomensurável, pois, “[...] desde logo na experiência da própria
aprendizagem como um trabalho de constituição de conhecimentos, dando à vida escolar um
significado de maior protagonismo e responsabilidade.” Portanto, para esse entendimento o
trabalho não tem nada de categoria ontológica e constitui-se apenas num contexto importante
também das ciências humanas e sociais, que visam compreendê-lo “[...] enquanto produção de
riqueza e forma de interação do ser humano com a natureza e o mundo social.” De forma
bastante pragmática e utilitarista afirma-se que “[...] a contextualização no mundo do trabalho
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permite focalizar muito mais todos os demais conteúdos do ensino médio” (BRASIL,
CNE/CEB, 1998, p. 33).
A perspectiva das DCNEM não apreende a contradição capital versus trabalho, aliás,
apresenta uma versão consertasionista, na qual o conflito e a contradição não podem estar
presentes, muito menos, a realidade concreta vivida no mundo do trabalho, tais como a
exploração, o desemprego, o trabalho precário e degradado (subcontratado, terceirizado, em
tempo parcial etc.). Portanto, a “realidade” do mundo do trabalho apresentada pelo Parecer
CNE/CEB n.º 15/98 é idílica e fantasiosa, pois distante da realidade concreta. O Parecer
limita-se ao mundo da aparência, ao pensamento comum das formas fenomênicas, conforme
as instigantes afirmações de Kosik (1986).
De acordo com o Parecer CNE/CEB n.º 15/98, o Ensino Médio, assim como toda a
educação básica compõe-se por conhecimentos e competências constituídos de forma
contextualizada. Esses conhecimentos e competências contextualizados “[...] são necessários
para a continuidade de estudos acadêmicos e aproveitáveis em programas de preparação
profissional seqüenciais ou concomitantes com o ensino médio, sejam eles cursos formais,
seja a capacitação em serviço” (BRASIL, CNE/CEB, 1998, p. 34). Desse modo, o trabalho é
um importante meio para a contextualização do conhecimento. Ou seja, o trabalho é reduzido
à uma função útil, à um instrumental pedagógico, perdendo assim o status de categoria
ontológica fundante da sociabilidade humana.
O Parecer CNE/CEB n.º 15/98 reduz a compreensão da ciência e da tecnologia à
aplicação no trabalho. Portanto, a ciência e a tecnologia só possuem valor quando vinculadas
ao interesse útil e pragmático do capital. Assim, o denominado “contexto do trabalho” tornase instância “[...] imprescindível para a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos
dos processos produtivos a que se refere o artigo 35 da LDB.” Nesse sentido, reduz-se a
importância do conhecimento à sua aplicação utilitária, já que “[...] as tecnologias, sejam elas
das linguagens e comunicação, da informação, do planejamento e gestão, ou as mais
tradicionais, nascidas no âmbito das ciências da natureza, só podem ser entendidas de forma
significativa se contextualizadas no trabalho” (BRASIL, CNE/CEB, 2002, p. 34).
Essa concepção de formação é redutora, pois visa educar todos os indivíduos na
perspectiva do trabalho, nesse caso, o trabalho alienado e estranhado102. A tecnologia é a
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Para Karl Marx o trabalho estranhado é resultado da separação entre as condições objetivas e subjetivas
provocada pela forma salarial que torna o mundo coisificado, objetivado, exteriorizado, “independente” e
estranho ao trabalhador crescer em proporção ao aumento da produção das mercadorias. De tal forma que quanto
mais se desenvolvem as forças produtivas da sociedade, mais o mundo torna-se estranho e alheio ao trabalhador.
A alienação do trabalhador, para Marx, ocorre em três aspectos que são inseparáveis e determinantes entre si. O
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baliza que serve como princípio articulador e norteador de conhecimentos de todas as
disciplinas voltadas para o sistema produtivo. Mais clareza da falsa centralidade do trabalho –
nessa perspectiva – impossível, conquanto este é reduzido a emprego, à forma útil de força de
trabalho demandada pelo capital, conforme a conjuntura. O foco é o desenvolvimento de
competências e habilidades para a empregabilidade, considerando a demanda do mercado.
Nesse sentido, o importante é a construção das competências e habilidades necessárias à
esfera da produção e reprodução do capital. Portanto, essa centralidade é uma negação do
trabalho numa perspectiva ontológica, pois o reduz às necessidades imediatas e cotidianas do
indivíduo e às demandas do capital.
A educação que se configura com os pressupostos da lógica das competências que
elege o trabalho como contexto mais importante das Diretrizes Curriculares para o Ensino
Médio não visa o desenvolvimento integral de todas as potencialidades humanas por meio de
uma formação integral com vistas à emancipação, pelo contrário, constitui-se numa
perspectiva instrumentalizada à lógica do capital. Embora, a “miscelânea de solidariedade
didática” incorpore temas, conceitos e valores provenientes da esquerda, sobretudo, a
gramsciana, tais como: formação omnilateral e educação politécnica, isso é apenas mais um
recurso manipulatório dos conselheiros hegemônicos no CNE/CEB103.
Essa perspectiva de educação visa moldar os indivíduos para tornarem-se aptos para
produzir e criar, ou seja, para atender as demandas do capital. Assim, espera-se que uma vez
escolarizados os indivíduos sejam capazes de desempenhar funções de forma flexível e,
passando por processos de treinamento, se tornem trabalhadores polivalentes e
multifuncionais, graças às competências que receberam na educação básica.
Essa premissa não tensiona o problema do crescimento das desigualdades econômicas
e sociais decorrentes do desemprego e da precarização do trabalho. Pelo contrário, parte-se do
falso pressuposto que o mercado é capaz de integrar todos os indivíduos, parte também da

primeiro aspecto é a alienação do trabalhador com o resultado de seu trabalho, ou seja, no produto do seu
trabalho, que se torna objeto estranho e alheio a ele. A relação do trabalhador com o mundo exterior sensorial,
com a natureza e seus objetos. O segundo aspecto, que é a determinação do primeiro, é o fato da alienação do
trabalhador não ocorrer apenas no resultado da produção, no produto do seu trabalho. A alienação ocorre
fundamentalmente no ato da produção, na atividade em si, no desgaste da capacidade física e intelectual do
trabalhador, no uso de sua força de trabalho. O produto do trabalho só é exteriorizado, objetivado, coisificado,
enfim, alienado, porque o trabalhador se exterioriza, se objetiva, se coisifica e aliena si próprio na atividade
produtiva, no processo de trabalho, tornando-se um estranho a si mesmo. A alienação do trabalhador no objeto,
no produto do seu trabalho é o resultado da exteriorização da atividade produtiva do trabalho, da relação do
trabalho com o ato da produção no trabalho. O terceiro aspecto alienação manifesta-se no estranhamento do
trabalhador em relação ao gênero humano (MARX, K. 1983).
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Não podemos esquecer que a conselheira e parecerista Guiomar Namo de Mello deslizou do marxismogramsciano nos anos 1980 para uma adesão à ideologia das instituições multilaterais nos anos 1990. Esse fato
facilita o processo de manipulação das categorias marxianas-gramscianas no Parecer CNE/CEB n.º 15/98.
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lógica da importância e necessidade do trabalho – em sua forma útil – para todos,
independentemente de posição social de classe. Aliás, nivela-se a realidade, fazendo
desaparecer as diferenças econômicas e todos – ideologicamente – são pensados como seres
que devem preparar-se para o trabalho. A ideologia da nova educação profissional fundada na
lógica das competências e da empregabilidade apresenta-se mascarada com um discurso
altruísta, benevolente e humanista.
Cabe à crítica questionar a contextualização do indivíduo, no mundo do trabalho, sem
que seja considerado o lugar do sujeito na divisão de classes sociais, o problema do
desemprego e das diferentes formas de desenvolvimento do trabalho precário. Seria legítima
uma educação formal reduzida à função de desenvolver habilidades e competências voltadas
apenas para a esfera do mercado? Pode-se falar em educação para a liberdade e autonomia
quando o conhecimento científico e tecnológico é reduzido à aplicação utilitária no trabalho?
Por que dificultar o acesso ao conhecimento filosófico, científico e cultural que foram
produzidos e acumulados pela humanidade ao longo da história? O que significa desenvolver
o protagonismo e a responsabilidade juvenil numa sociedade que destroça o indivíduo? Por
acaso, o protagonista que se quer formar seria o mesmo indivíduo alienado, que deve se
adaptar passivamente à lógica do metabolismo do capital?

4.7 Formação geral e preparação básica para o trabalho

O Parecer CNE/CEB n.º 15/98 segue uma lógica desenvolvida pela LDB e pelo
Decreto n.º 2208/97 de não dissociar a formação geral da preparação básica para o trabalho.
Aliás, todos os Pareceres e resoluções referentes às diretrizes curriculares e organização da
educação, emanados pelo CNE – na era FHC – referendam os pressupostos do MEC,
seguindo nessa trilha. O Parecer CNE/CEB n.º 15/98, em consonância com o Decreto n.º
2208/97, implode com a possibilidade de integração do ensino médio com o ensino técnico
profissionalizante. O ensino médio tornou-se apenas uma esfera de preparação geral para o
trabalho que “[...] abarca, portanto, os conteúdos e competências de caráter geral para a
inserção no mundo do trabalho e aqueles que são relevantes ou indispensáveis para cursar
uma habilitação profissional e exercer uma profissão técnica.” Assim, seria função do ensino
médio fornecer as noções gerais “[...] sobre o papel e o valor do trabalho, os produtos do
trabalho, as condições de produção, entre outras.” Portanto, não cabe ao ensino médio
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desenvolver uma formação específica que habilite para o exercício de uma profissão
(BRASIL, CNE/CEB, 1998, p. 39).
O Parecer CNE/CEB n.º 15/98, ao proibir a integração da educação profissional de
nível técnico com o ensino médio, revela uma hegemonia do governo FHC, por meio do
Ministério da Educação e de seus arautos, no Conselho Nacional de Educação (CNE), contra
os interesses de importantes setores da sociedade organizados no Movimento em Defesa da
Escola Pública, que teve na pessoa do deputado, sociólogo e professor Florestan Fernandes
um de seus principais expoentes. Dessa forma, há dois fatores que determinam o
comportamento da maioria dos conselheiros no CNE: por um lado, trata-se da submissão
explícita de vários conselheiros ao MEC e ao governo; por outro, trata-se da posição de classe
dos conselheiros, pois vários deles são ligados às instituições privadas de educação –
confessionais e laicas –, assim, reproduz-se no CNE os lobbys em defesa dos interesses
privados na reforma educacional que ocorre no parlamento104. De fato, a verdadeira
hegemonia no conselho é do capital, ou seja, das instituições privadas.
A decisão de proibir a integração entre ensino médio e educação profissional seguiu as
imposições do Decreto n.º 2208/97 e atendeu plenamente a determinação do Banco Mundial,
nesse sentido. O objetivo de desvincular a educação profissional do ensino médio era
economizar recursos, transferindo para os indivíduos e as famílias o investimento na
qualificação profissional, tal como recomenda o Banco Mundial.
Na verdade, a dissociação entre formação geral para o trabalho a ser desenvolvida no
ensino médio e a habilitação profissional específica a ser obtida em curso profissionalizante
separadamente, concomitante ou sequencial ao ensino médio, amplia a dificuldade do
indivíduo em obter uma certificação profissional. Evidentemente que este indivíduo terá mais
dificuldades para inserir-se no mercado de trabalho, onde persiste o desemprego e a
precarização. Isto porque, como salienta o Parecer que trata das DCNEM, cabe ao ensino
médio a função de promover uma formação geral, inclusive a formação básica para o
trabalho, porém, este não profissionaliza ninguém.
A decisão de proibir a oferta da educação profissional integrada ao ensino médio
acatou uma recomendação e determinação do Banco Mundial, até mesmo porque o Brasil da
década de 1990 cumpria fielmente os acordos do Consenso de Washington. Entretanto, cai
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Fernandes, (1989, p. 28), ao pensar a necessidade da reforma na educação brasileira escreveu que: “[...] um
exemplo do que não se deve manter da atual lei: a existência do Conselho Federal de Educação, com atribuições
congestionadas e critérios de composição espúrios. [...] Representantes das escolas particulares católicas ou
leigas e pessoas comprometidas com a fisiologia institucionalizada tomaram de assalto o Conselho, figurando o
ministro como uma sorte de executivo de sua vontade e interesse.”
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por terra o discurso do Banco Mundial de que os indivíduos – principalmente os pobres – não
conseguem esperar tanto tempo em cursos de longa duração para entrar no mercado de
trabalho, pois a formação profissional desintegrada do ensino médio torna-se muito mais
demorada. De fato, se considerarmos que o indivíduo, na forma com que se organizou o
currículo no Parecer CNE/CEB n.º 15/98 e Resolução CNE/CEB n.º 03/98, teria que cursar
um curso profissionalizante paralelo, concomitante ou sequencial ao ensino médio, ou
aguardar para fazer um curso de habilitação profissional após a conclusão do ensino médio,
isso é extremamente contraditório com os pressupostos do Banco Mundial105.
Essa concepção de ensino médio e de educação profissional deriva diretamente das
posições do Banco Mundial que determina a separação em duas modalidades que podem ser
organizadas de forma articuladas, porém, jamais integradas. Coloca-se muita ênfase na
formação geral para desenvolver os conhecimentos que servirão de base para uma educação
profissional de qualidade.
Machado (1995, p. 83) afirma que:
O discurso sobre a importância da educação geral para a formação profissional
tem surgido com muita ênfase nas recomendações dos organismos
internacionais para o planejamento educacional e tem sido endossado por
diferentes e amplos setores da sociedade – empresários, trabalhadores, meios de
comunicação e, inclusive, intelectuais e educadores considerados progressistas,
fazendo crer na emergência de um suposto consenso.

Portanto, o Parecer CNE/CEB n.º 15/98 sacramentou o que já preconizava o Decreto
n.º 2208/97, salientando que a formação geral e a formação básica para o trabalho, no ensino
médio, são inegociáveis; enquanto que a formação profissional específica terá uma duração
variável. Nesse sentido, estabeleceu-se que o tempo necessário para a certificação da
formação profissional dependeria da proximidade da aprendizagem de conhecimentos e
competências desta com a preparação básica e geral para o trabalho que o indivíduo recebeu
no ensino médio. Assim, o indivíduo poderia ter o aproveitamento de disciplinas cursadas no
ensino médio formal “[...] para a obtenção de uma habilitação profissional em cursos
complementares, desenvolvidos concomitante ou seqüencialmente ao ensino médio”
(BRASIL, CNE/CEB, 1998, p. 40).
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Aqui reside a necessidade de entendermos a relação do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho
sobre a educação profissional. Isto porque, naquele contexto, este imbróglio se resolveu no âmbito do MTE,
através da implantação do Plano Nacional de Formação Profissional – PLANFOR, que fez proliferar a partir de
1995 milhares de cursos de qualificação profissional, a maioria de baixa carga horária, o que serviu de inspiração
para a elaboração do Decreto 2208/97.
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Nessa perspectiva, apesar da ênfase sobre a importância da formação no contexto do
trabalho, o ensino médio não propicia a aprendizagem de conhecimentos e competências
profissionalizantes. O Parecer CNE/CEB n.º 15/98 ao estabelecer a articulação entre ensino
médio e a educação profissional, proibindo a integração de ambos, promoveu uma
particularização no currículo, pois empurrou para as escolas e os programas de formação
profissional a responsabilidade de identificar quais conhecimentos, competências e
habilidades o aluno já adquiriu no ensino médio para considerar o aproveitamento – para a sua
formação profissional específica – das “[...] disciplinas ou estudos que lhes deram suporte
como de caráter profissionalizante para essa habilitação e, portanto, passíveis de serem
aproveitados.” Dessa forma, promoveu-se um verdadeiro desmonte do sistema público de
educação profissional, que estavam organizados de forma a ofertar o ensino médio integrado
com a educação profissional, o que afetou, sobretudo, as Escolas Técnicas Federais. Por outro
lado, criou-se uma verdadeira confusão, uma vez que a duração e os conteúdos de um curso
de habilitação profissional passaram a variar individualmente de aluno para aluno, já que “[...]
dependendo do perfil do profissional a ser habilitado, dos estudos que cada um deles esteja
realizando ou tenha realizado no ensino médio e dos critérios de aproveitamento
contemplados nas suas propostas pedagógicas” (BRASIL, CNE/CEB, 1998, p. 41).
A reforma da educação, com o Decreto 2.208/97 e as Diretrizes curriculares nacionais
para o ensino médio e para a educação profissional de nível técnico manteve a dualidade do
ensino entre educação geral e profissional. No Brasil, isso é um problema histórico, pois a
educação profissional é pensada e destinada para a população menos escolarizada e de baixa
renda. Além do que a educação profissional, visando ao desenvolvimento de competências
para a empregabilidade, tem um caráter assistencialista, contrário ao que afirmam os
documentos. Ao organizar a educação, proibindo a integração do ensino médio com a
educação profissional, o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação
acataram as recomendações do Banco mundial, cujo objetivo é diminuir custos.
Na sequência, veremos como a ideologia da nova educação profissional norteou a
organização das Diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível
técnico.
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4.8 A lógica das competências nas Diretrizes curriculares nacionais para a educação
profissional de nível técnico
O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 que tratou das Diretrizes curriculares nacionais para a
educação profissional de nível técnico reproduziu a concepção, os conceitos e os princípios do
Parecer CNE/CEB n.º 15/98, adaptando-os às particularidades do ensino técnico profissional,
porém, criou os princípios específicos para esta modalidade de educação. Nesse sentido,
enfatiza que a LDB 9394/96 dispõe em seus artigos 39 a 42 que a “[...] a educação
profissional integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia”,
deve desenvolver aptidões para a vida produtiva, em articulação com o ensino regular ou por
diferentes meios de educação continuada, na perspectiva de preparação para o exercício pleno
da cidadania. Dessa forma, o Parecer CNE/CEB n.º 16/99106 destaca que as Diretrizes
nacionais para a educação profissional de nível técnico “[...] caracterizam-se como um
conjunto articulado de princípios, critérios, definição de competências profissionais gerais do
técnico por área profissional”, com procedimentos que devem ser observados pelos sistemas
de ensino e pelas instituições de ensino (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. p. 4).
O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 mantém a fidelidade aos pressupostos ideológicos do
conjunto de leis elaboradas a partir de 1995, visando o desenvolvimento de uma nova
educação profissional. Nesse sentido, salienta que a concepção de educação profissional
presente na LDB “[...] representa a superação dos enfoques assistencialista e economicista da
educação profissional, bem como do preconceito social que a desvalorizava.” Destaca-se que,
no contexto posterior à aprovação da LDB 9394/96, após o ensino médio, tudo é educação
profissional e que o ensino técnico e tecnológico, os cursos sequenciais por campo de saber e
todos os cursos de graduação são considerados cursos de educação profissional, a “[...]
diferença fica por conta do nível de exigência das competências e da qualificação dos
egressos, da densidade do currículo e respectiva carga horária” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b,
p. 10).
O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 refere-se ao Decreto n.º 2208/97107 afirmando que este
estabeleceu uma “[...] organização curricular para a educação profissional de nível técnico de
forma independente e articulada ao ensino médio.” Nesse sentido, incorpora os pressupostos
do Decreto n.º 2208/97 argumentando que o mesmo associa “[...] a formação técnica a uma
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A elaboração do Parecer CNE/CEB n.º 16/99 teve a seguinte Composição: Conselheiros (Comissão Especial)
– Fábio Luiz Marinho Aidar (Presidente), Francisco Aparecido Cordão (Relator) e Guiomar Namo de Mello.
107
O Decreto n.º 2208/97 foi revogado formalmente pelo Decreto n.º 5154/2004.
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sólida educação básica e apontando para a necessidade de definição clara de diretrizes
curriculares, com o objetivo de adequá-las às tendências do mundo do trabalho.” Argumentase que, depois de concluir o ensino médio, uma vez preparado para o exercício do trabalho e
da cidadania, o educando deve “[...] continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar
com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores.” Destacase a necessidade de preparar os educandos para um mundo regido pelo conhecimento e por
rápidas e constantes mudanças, principalmente no campo da tecnologia. Dessa maneira, tornase explícita a adesão do Parecer à nova ideologia da educação profissional, tendo a lógica das
competências como momento predominante, afirmando que o importante é efetivamente “[...]
capacitar os cidadãos para uma aprendizagem autônoma e contínua, tanto no que se refere às
competências essenciais, comuns e gerais, quanto no tocante às competências profissionais”
(BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 17).
De acordo com o estabelecido pelo referido Parecer, a independência entre o ensino
médio e o ensino técnico – portanto, a desintegração dessas modalidades – traria vantagens
para o aluno, pois a flexibilidade para escolher o seu itinerário de educação profissional não o
deixaria preso durante três ou quatro anos à rigidez de uma habilitação profissional vinculada
ao ensino médio. Além disso, a independência entre as duas modalidades seria vantajosa
também para as instituições de ensino técnico que poderiam rever e atualizar seus currículos,
tornando-os mais versáteis e flexíveis. Dessa maneira, salienta-se que as determinações do
Decreto n.º 2208/97 contemplariam plenamente as necessidades do cidadão que busca o
conhecimento e a qualificação para a vida produtiva, por meio de um curso técnico, pois “[...]
esse conhecimento deve se alicerçar em sólida educação básica que prepare o cidadão para o
trabalho com competências mais abrangentes e mais adequadas às demandas de um mercado
em constante mutação” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 18).
A defesa da flexibilidade, na formação profissional, é justificada pelas características
do emprego no setor produtivo, no contexto da reestruturação produtiva que tornam cada vez
mais tênues as linhas divisórias das práticas profissionais. De maneira que a educação
profissional de nível técnico deve fornecer ao indivíduo as competências necessárias para
atender, com desenvoltura, as várias demandas de sua área profissional. Nesse sentido, o
profissional de nível técnico não pode ter uma formação restrita à habilitação vinculada a um
posto de trabalho específico, pelo contrário, preconiza-se que “[...] as habilitações
profissionais, atualmente pulverizadas, deverão ser reorganizadas por áreas profissionais”
(BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 18).
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4.8.1 Da relação Educação e Trabalho no Parecer CNE/CEB n.º 16/99
De acordo com o Parecer CNE/CEB n.º 16/99, a questão da educação para o trabalho
nunca foi um problema para a sociedade brasileira, pois a abrangência da educação
profissional nunca foi entendida como um direito à educação e ao trabalho, quando muito foi
associada à formação da “mão-de-obra”, de tal forma que reproduziu historicamente “[...] o
dualismo existente na sociedade brasileira entre as ‘elites condutoras’ e a maioria da
população, levando, inclusive, a se considerar o ensino normal e a educação superior como
não tendo nenhuma relação com educação profissional” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 5).
Nesse contexto, faz-se uma apresentação introdutória que se constitui numa síntese
histórica da educação profissional no Brasil desde os tempos coloniais. Assim, salienta-se que
a educação profissional foi muito prejudicada pela herança colonial, tendo em vista as
relações de escravidão, sendo que a formação intelectual acadêmica sempre foi vista como
desnecessária para a “mão-de-obra”, já que “[...] não se reconhecia vínculo entre educação
escolar e trabalho, pois a atividade econômica predominante não requeria educação formal ou
profissional.” De tal forma, que só no século XX que o saber sistemático, transmitido pela
educação escolar, foi incorporado no rol dos direitos dos cidadãos, “[...] quando se passou a
considerar como condições básicas para o exercício da cidadania a educação, a saúde, o bemestar econômico e a profissionalização” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 6).
Dessa forma, salienta-se que foi apenas a partir da metade da década de setenta do
século passado que a formação profissional deixou de limitar-se ao treinamento da mão-deobra para trabalhar na “[...] produção em série e padronizada, com a incorporação maciça de
operários semi-qualificados, adaptados aos postos de trabalho, desempenhando tarefas
simples, rotineiras e previamente especificadas e delimitadas.” Entretanto, era apenas uma
minoria dos trabalhadores que necessitavam “[...] contar com competências108 em níveis de
maior complexibilidade, em virtude da rígida separação entre o planejamento e a execução.”
Estranhamente, o Parecer CNE/CEB n.º 16/99 não faz nenhuma referência ao taylorismofordismo que era a forma hegemônica de organização do trabalho naquele contexto, apesar de
criticar seus dispositivos109. Destaca que naquela época a margem de autonomia do
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O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 utiliza o conceito de competências que é próprio do contexto da reestruturação
produtiva, dos anos 1990, para uma conjuntura da década de 1970. O apropriado para o contexto da década de
1970 seria usar o conceito de qualificação, pois, naquela época ainda não havia o deslocamento do conceito de
qualificação para o de competências.
109
Da mesma forma, o Parecer procede ao descrever as transformações no mundo do trabalho, apresenta de
forma impressionista aspectos fenomênicos, refere-se aos conceitos dos dispositivos organizacionais do
toyotismo, mas não utiliza o conceito de toyotismo, nem de reestruturação produtiva. Na descrição fenomênica
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trabalhador era restrita, pois o conhecimento técnico e organizacional era centralizado nos
níveis gerenciais e “[...] a baixa escolaridade da massa trabalhadora não era considerada
entrave significativo à expansão econômica” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 7).
Nesse sentido, salienta que a partir da década de 1980, o mundo do trabalho passou
por profundas modificações estruturais, em consequência das inovações tecnológicas e das
novas formas de organização e gestão, quando “[...] um novo cenário econômico e produtivo
se estabeleceu com o desenvolvimento e emprego de tecnologias complexas agregadas à
produção e à prestação de serviços e pela crescente internacionalização das relações
econômicas.” Esse processo fez com que se passasse a exigir de todos os trabalhadores uma
sólida base de educação geral acompanhada de “[...] educação profissional básica aos não
qualificados; qualificação profissional de técnicos; e educação continuada, para atualização,
aperfeiçoamento, especialização e requalificação de trabalhadores” (BRASIL, CNE/CEB,
1999b, p. 7).
Desse modo, o Parecer CNE/CEB n.º 16/99 destaca que nas décadas de 1970 e 1980
ocorreu uma multiplicação dos “[...] estudos referentes aos impactos das novas tecnologias,
que revelaram a exigência de profissionais mais polivalentes, capazes de interagir em
situações novas e em constante mutação.” Como consequência das novas tecnologias e em
resposta a estas exigências as “[...] escolas e instituições de educação profissional buscaram
diversificar programas e cursos profissionais, atendendo novas áreas e elevando os níveis de
qualidade da oferta” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 7).
O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 destaca que, com a transformação tecnológica, as
empresas promoveram uma série de mudanças que geraram impactos sobre o trabalho, uma
vez que aumentou gradativamente a exigência de trabalhadores altamente qualificados, de tal
maneira que “[...] à destreza manual se agregam novas competências relacionadas com a
inovação, a criatividade, o trabalho em equipe e a autonomia na tomada de decisões, mediadas
por novas tecnologias da informação.” Ao mesmo tempo, ocorre um processo de
flexibilização das “ocupações”, à medida que passa-se a exigir trabalhadores com elevados
níveis de educação e qualificação para operar com equipamentos e instalações complexas. De
tal maneira que “[...] as mudanças aceleradas no sistema produtivo passam a exigir uma


utilizada no Parecer prevalece os termos evasivos como processo de transformação, mudança, mutação. Nesse
sentido, ao analisar o Parecer optamos pelo uso de categorias e conceitos mais apropriados para compreender as
transformações do mundo produtivo.
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permanente atualização das qualificações e habilitações existentes e a identificação de novos
perfis profissionais” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 7-8).
Dessa forma, de acordo com o Parecer em questão, na década de 1990 não se admitia
mais uma educação profissional que fosse simples instrumento de uma política
assistencialista, muito menos, voltada apenas para atender as demandas do mercado de
trabalho, pois a educação profissional deve constituir-se num importante instrumento
estratégico para que os cidadãos possam ter efetivamente acesso às conquistas científicas e
tecnológicas. Nesse sentido, destaca a necessidade de superar o enfoque tradicional de
formação profissional baseado apenas na preparação para executar determinadas tarefas,
limitadas ao posto. De maneira que para atender as exigências de profissionais mais
polivalentes requer-se uma educação profissional que “[...] além do domínio operacional de
um determinado fazer, a compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do
saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos valores
necessários à tomada de decisões” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 8).
Assim sendo, o documento das Diretrizes curriculares nacionais para a educação
profissional de nível técnico foi produzido de forma desconectada das pesquisas que se
produziam no Brasil sobre as transformações no mundo do trabalho. Não há, no Parecer, a
incorporação de resultados das pesquisas no âmbito da sociologia do trabalho, por exemplo,
daí sua pobreza conceitual e categorial. Nesse sentido, os intelectuais orgânicos da reforma,
nem se deram ao trabalho de se apropriar da literatura crítica sobre o determinismo
tecnológico110 produzido nas décadas de 1970 e 1980, daí reduzirem a explicação de toda a
ofensiva do capital na produção às transformações tecnológicas. O texto do documento dá
muita ênfase às novas tecnologias, conferindo uma importância menor aos novos dispositivos
organizacionais. Por outro lado, o documento tratou de forma impressionista a transição da
organização taylorista-fordista para a organização flexível da produção, com o toyotismo
como momento predominante e “modelo” de referência. Nesse sentido, é como se houvesse
ocorrido uma ruptura radical, como se um raio tivesse ocorrido em céu azul e a transformação
fosse homogênea em todas as esferas do trabalho.
Nesse sentido, Ferretti e Silva Júnior (2000, p. 46), ao analisarem o Parecer CNE/CEB
n.º 16/99, destacaram que os conselheiros desconsideraram ou minimizaram importantes “[...]
contribuições dos estudos da sociologia do trabalho”, cujos resultados de pesquisas revelavam
a heterogeneidade e também a diversidade “[...] observadas entre países (particularmente

110
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entre os mais avançados e os do terceiro mundo), ramos produtivos, setores de produção e
empresas quanto ao emprego de tais inovações e quanto ao sucesso obtido em decorrência de
sua implementação.” Nesse sentido, esses autores afirmam que:
Essa ênfase leva o documento a estabelecer uma também questionável
separação entre um dado momento histórico, em que a produção seria
predominantemente manual, taylorista, rotineira, e outro, em que ela seria de
natureza intelectual, flexível, integrada, polivalente, fazendo tábula rasa das
pesquisas que mostram a convivência entre uma e outra forma de
organização da produção, mesmo entre os países avançados, bem como das
investigações que evidenciam a funcionalidade dessa convivência até no
interior de uma única empresa. Vale destacar que as transformações no
capitalismo e sua expressão no Brasil têm origens estruturais na própria
racionalidade de organização capitalista, que produz crises cíclicas de
superprodução, provocando a inauguração de novos momentos históricos
deste modo de produção, que demandam mudanças econômicas, políticas,
sociais e culturais, e a construção de uma nova individualidade humana
própria do período que se vai institucionalizando. As conclusões a que o
documento chega com relação a tais questões são um corolário do
reducionismo da análise de conjuntura, circunscrita aos parâmetros da
ciência e da tecnologia. Põe-se em relevo, nesse sentido, que as análises e os
diagnósticos que têm precedido as reformas, com destaque para as da esfera
educacional, têm sido orientados pelo desprezo à história dos países ou
mesmo de continentes inteiros. Tanto as análises como diagnósticos partem
da estaca inicial, como se, até então, nada tivesse sido produzido sobre o
tema, e os povos se encontrassem em seu estágio inicial de desenvolvimento,
fazendo tudo parecer cenas de um presente eterno e fragmentado, que tem
como centro uma ditadura da aparência (FERRETTI; SILVA JR., 2000, p.
46-47).

Dessa forma, é como se o Parecer tivesse desprezado não só a contribuição da
sociologia do trabalho, mas inclusive toda a discussão produzida no âmbito da sociedade civil
e do Estado, como é o caso dos documentos do PBQP e do PACTI. No âmbito da sociologia
do trabalho, por exemplo, temos a perspectiva crítica que salienta que o processo de
reestruturação produtiva, que se iniciou nos anos 1980, pode ser denominado como
“toyotismo restrito”, pois nessa época começa – timidamente – a se introduzir no Brasil os
princípios e dispositivos do toyotismo. De tal maneira, que foi nos anos 1990 que ocorreu a
intensificação do processo de “modernização” decorrente da reestruturação produtiva, com
uma forte intervenção estatal visando fomentar a modernização tecnológica e também
organizacional, com o pressuposto de estimular a produtividade e a competitividade. Essa dita
intervenção não é contraditória com os pressupostos do neoliberalismo, pelo contrário, é uma
afirmação deste e constituiu-se, entre outras coisas, na criação e financiamento de programas
voltados para a produtividade e a competitividade. Entretanto, a adesão a esta forma flexível
de organização se deu de forma heterogênea. Na verdade, nos anos 1990, ocorreu no país um
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choque de competitividade imposto pelo neoliberalismo, que conduziu o processo de
reestruturação produtiva a um patamar mais elevado do que aquele verificado nos anos 1980.
Pois as grandes empresas passaram a incorporar um conjunto de novas estratégias produtivas
que atingiram, com uma maior integração, intensidade (e amplitude), o mundo do trabalho.
De tal forma, que diferentemente do “toyotismo restrito” dos anos 1980, verifica-se, nos anos
1990, a constituição de um “toyotismo sistêmico”, que se desenvolveu de forma contraditória,
com avanço significativo não apenas do ponto de vista quantitativo, mas, fundamentalmente,
qualitativo, nas inovações tecnológico-organizacionais. Definitivamente, a partir daí se
consolidou o complexo de reestruturação produtiva no país, com o toyotismo como momento
predominante, já que seus pressupostos, princípios e dispositivos organizacionais (just-intime, kanban, CCQ, TQC etc.) podem ser encontrados – de forma heterogênea - em diversos
setores econômicos (ALVES, 2000).

4.8.2 Os fundamentos da educação profissional de nível técnico
De acordo com o Parecer CNE/CEB n.º 16/99, as profissões de nível técnico vêm
sofrendo alteração em relação à antiga formação técnica, cuja legislação, oriunda dos anos
1970, estabelecia exigências específicas para a formação. Em geral, o técnico não precisava
transitar da atividade de sua formação para outra durante sua longa vida profissional.
Entretanto, em decorrência das transformações pela qual passa o mundo do trabalho,
pressupunha “[...] a emergência de um novo modelo de educação profissional centrado em
competências por área”, superando assim o modelo de qualificações restritas aos postos de
trabalho (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 19, grifo nosso).
A emergência dessa nova formação profissional, centrada em competências por áreas,
se constitui num novo perfil de qualificação técnica, que permite ao trabalhador – e isto vem
sempre na forma de apologia, como se efetivamente fosse uma conquista – “[...] construir
itinerários profissionais, com mobilidade, ao longo de sua vida produtiva”, de forma que o
técnico competente no desempenho de sua profissão além de dominar o “ofício” deve saber
associar a prática profissional “[...] à sensibilidade e à prontidão para mudanças e uma
disposição para aprender e contribuir para o seu aperfeiçoamento” (BRASIL, CNE/CEB,
1999b, p. 19, grifo nosso).
A revolução tecnológica e o processo de reorganização do trabalho
demandam uma completa revisão dos currículos, tanto da educação básica
quanto da educação profissional, uma vez que é exigido dos trabalhadores,
em doses crescentes, maior capacidade de raciocínio, autonomia intelectual,
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pensamento crítico, iniciativa própria e espírito empreendedor, bem como
capacidade de visualização e resolução de problemas (BRASIL, CNE/CEB,
1999b, p. 19-20, grifo nosso).

O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 incorpora as recomendações do Banco Mundial e da
CEPAL, repetindo os argumentos, segundo os quais é necessário romper com a antiga
estrutura e antigos pressupostos pedagógicos e epistemológicos, pois é preciso flexibilizar e
reformar a educação profissional. Isso se deve ao fato da sociedade estar em constante
mutação, o que exige que o indivíduo trabalhador seja autônomo, flexível e adaptável às
novas tecnologias e aos novos dispositivos organizacionais. Nesse sentido, exige-se que
compreenda os princípios e fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos,
ditos modernos. De tal maneira que é necessário que a educação geral propicie uma formação
básica que prepare o indivíduo para o trabalho e para a cidadania. De forma que, uma vez
concluído o ensino médio, o indivíduo deve estar capacitado “[...] para continuar aprendendo
e para adaptar-se com flexibilidade às novas condições de trabalho e às exigências de
aperfeiçoamentos posteriores” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 19, grifo nosso).
Recorremos mais uma vez a Ferretti e Silva Jr. que apontam o equívoco do Parecer
quanto ao entendimento da qualificação “[...] como conjunto de atributos individuais, de
caráter cognitivo ou social, resultantes da escolarização geral e/ou profissional, assim como
das experiências de trabalho”, limitando a discussão sobre a educação profissional de nível
técnico, à “[...] flexibilidade de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico,
iniciativa própria e espírito empreendedor.” Os conselheiros responsáveis pela elaboração do
Parecer e o parecerista oficial desconsideraram o fato de que “[...] algumas correntes atuais da
sociologia do trabalho, de origem francesa e anglo-saxônica, têm apontado para o caráter
limitado da noção que nele é tomada como referência.” Nesse sentido, ressaltam que:
Tais correntes têm chamado a atenção para a necessidade de compreender a
qualificação num sentido mais ampliado e mais complexo, em razão das
observações de que a definição do lugar ocupado pelos trabalhadores na
instituição social empresa, bem como de seu salário, das oportunidades de
promoção etc., resulta, para além da posse de saberes e habilidades
específicos, da sua condição de classe, sexo, etnia, idade, do prestígio social
de sua ocupação, da sua capacidade organizativa como corporação, tanto
quanto do jogo político e da correlação de forças que envolve grupos de
trabalhadores em disputas internas ao seu coletivo ou que mobiliza esse
mesmo coletivo ou grupos específicos nos embates com a empresa
(FERRETTI; SILVA JR. 2000, p. 47-48).

De tal maneira, que o documento das Diretrizes curriculares nacionais para a educação
profissional de nível técnico, por desconsiderar a importância da contribuição da sociologia
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do trabalho, não pondera a realidade empírica captada a partir da análise concreta no interior
do processo produtivo. Sendo assim, sobrevaloriza o desenvolvimento de atributos
individuais, “[...] calcados numa visão de subjetividade de cunho mais psicológico que
social.” Assim, resvala-se para o determinismo tecnológico e a psicologização da prática que
dele decorre. Nesse sentido, o Parecer CNE/CEB n° 16/99 assumiu “[...] como inexorável a
reestruturação produtiva, por meio do determinismo tecnológico, busca-se, no documento,
tão-somente atualizar as demandas postas para o trabalhador na nova divisão técnica e social
do trabalho.” Ao abordar as transformações no mundo do trabalho de forma impressionista,
desconsiderando o acúmulo das pesquisas e reflexões sobre o tema, “[...] trabalhando sobre as
características aparentes de novos paradigmas, apenas reproduz o psicologismo naturalizante
das relações sociais conflitantes próprias do capitalismo (FERRETTI; SILVA JR., 2000, p.
47-48).
A concepção de trabalho presente no Parecer n.º 16/99 é limitada e, em certo sentido,
podemos afirmar que é redutora e vulgar, pois entendida como sinônimo de emprego ou
ocupação. Nessa perspectiva, o senso comum reduz o trabalhador à condição de mercadoria
força de trabalho. Portanto, não há no Parecer uma reflexão em torno da categoria trabalho
numa perspectiva ontológica. Nesse sentido, para nos contrapor a esta concepção, recorremos
a Kosik (1986, p. 180-181) que afirma:
O trabalho, na sua essência e generalidade, não é atividade laborativa ou
emprego que o homem desempenha e que, de retorno exerce uma influência
sobre a psique, o seu habitus e o seu pensamento, isto é, sobre esferas
parciais do ser humano. O trabalho é um processo que permeia todo o ser do
homem e constitui a sua especificidade. Só o pensamento que revelou que no
trabalho algo de essencial acontece para o homem e o seu ser, que descobriu
a íntima, necessária conexão entre os problemas ‘o que é o trabalho’ e
‘quem é o homem’, pôde também iniciar a investigação científica do
trabalho em todas as suas formas e manifestações. Se o trabalho é ação ou
processo no qual alguma coisa ocorre ao homem e ao seu ser, assim como ao
mundo do homem, é natural que o interesse filosófico se concentre na
elucidação do caráter deste ‘processo’ e ‘ação’, no descobrimento do segredo
desta ‘alguma coisa’.

Portanto, a “ontologia do homem”, o processo de hominização e humanização – a
história – se explicam pelo trabalho. Por isso, o trabalho é uma categoria fundante para se
entender o processo de sociabilidade humana. O trabalho não pode ser reduzido às noções de
emprego e ocupação como faz o Parecer CNE/CEB n.º 16/99.
4.8.3 Os Princípios gerais da educação profissional de nível técnico
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O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 salienta que as Diretrizes curriculares nacionais para a
educação profissional de nível técnico “[...] regem-se por um conjunto de princípios que
incluem o da sua articulação com o ensino médio e os comuns com a educação básica,
também orientadores da educação profissional, que são os referentes aos valores estéticos,
políticos e éticos” (grifo nosso). Porém, destaca a particularidade da educação profissional,
cuja identidade e especificidade devem ser definidas por princípios específicos que “[...] se
referem ao desenvolvimento de competências para a laborabilidade, à flexibilidade, à
interdisciplinaridade e à contextualização na organização curricular” (grifo nosso). Esses
princípios específicos devem definir também a identidade dos perfis profissionais que se
deseja formar e orientar, assim como a atualização permanente dos currículos, do mesmo
modo como a autonomia da escola na elaboração e revisão de seu projeto pedagógico
(BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 23).
O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 é coerente com o espírito da reforma neoliberal e em
conformidade com o Decreto n.º 2208/97 e o Parecer CNE/CEB n.º 15/98 segue incorpora o
conjunto das recomendações das instituições multilaterais, principalmente, do Banco
Mundial. Assim, ao se confrontar com o debate sobre o problema da integração entre o ensino
médio e a educação profissional, mantém-se fiel às recomendações emanadas por essa
instituição multilateral. Dessa forma, rechaça a possibilidade de integração, fazendo vigorar
em vez desta a articulação, afirmando que esta “[...] indica mais que complementaridade:
implica em intercomplementaridade mantendo-se a identidade de ambos; propõe uma região
comum, uma comunhão de finalidades, uma ação planejada e combinada entre o ensino médio
e o ensino técnico” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 23).
Nesse sentido, impôs-se a separação entre o ensino médio e a educação profissional de
nível técnico, refutando a possibilidade da integração curricular entre o ensino médio e a
educação profissional no mesmo nível, em curso único. Os argumentos dos conselheiros
contra a educação profissional integrada ao ensino médio fundamentam-se na Lei 5692/71.
Assim, desprezou-se todo o acúmulo de um rico debate que ocorreu na sociedade brasileira
desde o processo constituinte, e que culminou com o projeto de LDB relatada pelo deputado
João Monlevade, que o ministro Paulo Renato de Souza e sua equipe, articulados com o
senador Darci Ribeiro, trataram de destroçar. De tal forma que é interessante mencionarmos o
voto em separado do conselheiro João Antônio Cabral de Monlevade.111
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Por considerarmos elucidativo, citamos um trecho do voto em separado do conselheiro João Antônio Cabral
de Monlevade, apresentado ao CNE/CEB em 15 de outubro de 1999, anexo ao Parecer CNE/CEB n.º 16/99. “[...]
é certo que a lei 9394/96 quis superar a camisa de força que o texto original da LDB de 1971, depois de
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Dessa forma, no Parecer CNE/CEB n.º 16/99, os conselheiros justificam a denominada
articulação entre as duas modalidades de educação argumentando que à medida que no âmbito
do trabalho se valoriza cada vez mais as competências básicas e que, na convivência e nas
práticas sociais da vida cotidiana, observa-se uma invasão em ritmo crescente de informações
e conteúdos tecnológicos; significa que há um movimento que aproxima as demandas do
âmbito do trabalho com as da vida pessoal, cultural e social. Assim, o Parecer afirma que é o
movimento real existente na sociedade que dá sentido às decisões do MEC e do CNE –
explicitadas em lei – quanto à articulação entre educação profissional e ensino médio e a
proibição de integrá-los (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 24).
Nesse sentido, ressalta que há dois importantes significados na articulação dessas duas
modalidades de ensino:
[...] de um lado afirma a comunhão de valores que, ao presidirem a
organização de ambas, compreendem também o conteúdo valorativo das
disposições e condutas a serem constituídas em seus alunos. De outro, a
articulação reforça o conjunto de competências comuns a serem ensinadas e
aprendidas, tanto na educação básica quanto na profissional (BRASIL,
CNE/CEB, 1999b, p. 24).

Entretanto, de acordo com o Parecer CNE/CEB n.° 16/99 a educação profissional tem
as suas especificidades e uma identidade própria que se expressa em dois sentidos: por um
lado, a formação geral a ser adquirida na educação básica; por outro, a formação específica ou
especializada a ser adquirida na educação profissional propriamente dita. O primeiro “[...] diz
respeito ao modo como os valores que comunga com a educação básica operam para construir
uma educação profissional eficaz no desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.”
Enquanto que o segundo refere-se “[...] às competências específicas a serem constituídas para

corrigido, provocou, ao dar caráter compulsoriamente profissionalizante ao segundo grau, inclusive
mediocrizando a qualidade do ensino ao exigir, na composição do currículo pleno, carga horária de formação
especial superior à de educação geral. Em três anos o aluno nem completava sua educação básica, nem se
profissionalizava completamente, nem se preparava para os vestibulares ao ensino de terceiro grau. Entretanto,
parece-me perfeitamente possível, como se fazia, por exemplo, em cursos das Escolas Técnicas Federais,
implantar dentro das normativas renovadas da Lei 9394/96, currículos integrados contemplando habilitações
técnicas e as 2.400 horas consagradas ao Ensino Médio. A própria Modalidade Normal de Nível Médio, prevista
pela LDB e normatizada pelo CNE em denso Parecer da conselheira Edla de Araújo Lira Soares segue esta
lógica e foi unanimemente aprovada pela Câmara de Educação Básica. Não discordo da possibilidade de as
escolas oferecerem Cursos Profissionais de Nível Técnico concomitantes ou posteriores ao Médio. Estas novas
alternativas enriquecem a universalização e democratização do ensino, numa linha de flexibilidade curricular e
institucional. Meu primeiro voto em separado é contra a obrigatoriedade da separação de cursos e, portanto, de
matrículas, o que provavelmente vai resultar – como já está ocorrendo – não só na desarticulação real entre os
dois ensinos (por mais que se insista numa rearticulação), como na desresponsabilização da rede federal em
oferecer o ensino médio e das estaduais, o ensino técnico profissional. É claro que as escolas poderão, e talvez
deverão, reintegrar em suas propostas pedagógicas, o que o Decreto separou. Mas, evidentemente, a menção
desta possibilidade e mesmo a indução desta alternativa poderiam ter constado do texto do Parecer e da
Resolução, que evitaram assumir um conflito criativo com os responsáveis pelo Decreto 2.208/97, não só neste
ponto, como em outros, já ultrapassado” (MONLEVADE, 1999, In BRASIL, 1999b, p. 50, grifo nosso).
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a qualificação e a habilitação profissional nas diferentes áreas.” Dessa forma, o Parecer
ressalta que a identidade da educação profissional é definida por princípios próprios que
orientam e presidem sua organização institucional e curricular. Entretanto, salienta que “[...]
na sua articulação com o ensino médio a educação técnica deve buscar como expressar, na sua
especificidade, os valores estéticos, políticos e éticos que ambos comungam” (BRASIL,
CNE/CEB, 1999b, p. 24).
4.8.4 Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos: a estética da sensibilidade
O Parecer CNE/CEB n.º 16/99, em consonância com o Parecer CNE/CEB n.º 15/98,
salienta que as diretrizes curriculares para a educação profissional de nível técnico valorizam
a arte, pois esta diz respeito ao fazer humano, à prática social, antes de designar “[...] o
sentido tradicional de expressão ou produto da linguagem artística”. Assim, a estética que, na
concepção dos conselheiros do CNE/CEB, é “[...] sinônimo de sensibilidade, qualifica o fazer
humano na medida em que afirma que a prática deve ser sensível a determinados valores.”
Nesse sentido, destaca que a estética da sensibilidade é um pleonasmo que esses Pareceres
usam para dar força à expressão (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 24).
De acordo com a concepção hegemônica na Câmara de Educação Básica do CNE –
que norteou o Parecer 16/99 – considera-se que por se tratar da educação profissional, o
currículo deve partir de paradigmas axiológicos que sustentem a prática institucional e
pedagógica. Assim, recomenda-se iniciar a formação profissional pelos valores estéticos,
evitando-se começar pelo fazer, mesmo que isso contrarie a lógica mais comum, pois, o
Parecer reconhece que “[...] a prática social é o substrato concreto sobre o qual se constituem
os valores mais abstratos da política e da ética.” De tal forma que o Parecer destaca que “[...]
afirmar os valores estéticos que devem inspirar a organização pedagógica e curricular da
educação profissional é afirmar aqueles valores que aqui devem impregnar com maior força
todas as situações práticas e ambientes de aprendizagem” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 25,
grifo nosso).
No Parecer CNE/CEB n.º 16/99, há um ensaio de exaltação à estética das profissões,
destacando o ethos, ou seja, o ideário que valoriza cada profissão imprimindo-lhe o respeito, o
orgulho e a dignidade de seus membros. Afirma-se que “[...] nas profissões, a ideia de
perfeição é absolutamente essencial. A obra malfeita não é obra do principiante, mas sim de
quem nega os valores da profissão, resultado da falta de identificação com a profissão, da falta
de ‘ethos’ profissional” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 26).
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Entretanto, a chamada estética das profissões é deixada de lado, pois os conselheiros
tinham que responder a questões mais concretas. Dessa forma, os conselheiros hegemônicos,
no CNE/CEB, desempenham com lealdade o papel de arautos da reforma e optam pela lógica
em curso no mundo do trabalho, incorporando os conceitos pertinentes à reestruturação
produtiva, de origem toyotistas, largamente disseminados pela ideologia da área de gestão de
recursos humanos. Dessa forma, o Parecer afirma que:
A estética da sensibilidade está, portanto diretamente relacionada com os
conceitos de qualidade e respeito ao cliente. Esta dimensão de respeito pelo
cliente exige o desenvolvimento de uma cultura do trabalho centrada no
gosto pelo trabalho bem feito e acabado, quer na prestação de serviços, quer
na produção de bens ou de conhecimentos, não transigindo com o trabalho
mal feito e inacabado. A incorporação desse princípio se insere em um
contexto mais amplo que é o do respeito pelo outro e que contribui para a
expansão da sensibilidade, imprescindível ao desenvolvimento pleno da
cidadania (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 26).
Efetivamente, o cliente torna-se o grande fetiche do capital sob a reestruturação produtiva.
Nesse sentido, é comum a afirmação de que a produção tem o objetivo de satisfazer o cliente, o
verdadeiro patrão é o cliente, o operador deve resolver os vários problemas apresentados pelas

necessidades de diferentes clientes ou que o “[...] o organograma da empresa será invertido: os
clientes ficarão no vértice dessa pirâmide invertida; abaixo ficará o pessoal em contato com a
clientela; mais abaixo, estará a direção, cujo papel é trabalhar para o pessoal da primeira
linha” (TAPSCOTT; CASTON, 1994112 apud BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 103).
Para além do trabalho bem feito, do zelo, de uma cultura do trabalho centrada no gosto
de fazer bem feito e acabado – o que é extremamente perfeito, positivo, digno de “admiração
e louvor” –, há nessa retórica em torno da estética uma acepção pós-moderna, uma forma de
recurso linguístico voltado para a alteridade e para a cidadania. Assim, é possível discorrer e
fazer apologia da estética da sensibilidade, desconsiderando toda a catástrofe do desemprego,
do trabalho subcontratado, terceirizado, em tempo parcial, enfim, do conjunto da
precarização.
Dessa forma, o Parecer salienta a importância cada vez maior da sensibilidade, em
decorrência de um famigerado “mundo de mutações tecnológicas aceleradas” que provoca
uma mutação constante também no conceito e nos “[...] padrões pelos quais se aquilata a
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qualidade do resultado do trabalho.” Razão pela qual “[...] adquirir laborabilidade nesse
mundo é apreender os sinais da reviravolta dos padrões de qualidade e é, inclusive, intuir
sua direção” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 26, grifo nosso).
A estética da sensibilidade adquire, assim, para além do ideário do individualismo
possessivo, do empreendedorismo, da empregabilidade, um ar pós-moderno voltado para a
diversidade. Entretanto, ao contrário da diversidade culturalista que está voltada para as
culturas das chamadas minorias (negros, índios, homossexuais etc.), a diversidade aqui tem
um conteúdo utilitarista, pois se volta para “trabalhos, produtos e clientes”, certamente uma
coisa muito sedutora ao capital. Entretanto, o que seduz mesmo o capital é a revelação de que
a estética da sensibilidade, uma vez “[...] ultrapassado o modelo de preparação profissional
para postos ocupacionais específicos” – coisa do passado, da era da qualificação fordista
centrada no posto –, “[...] será uma grande aliada dos educadores da área [da educação]
profissional que quiserem constituir em seus alunos a dose certa de empreendedorismo,
espírito de risco e iniciativa para gerenciar seu próprio percurso no mercado de trabalho”
(grifo nosso). Porque, afinal de contas, a estética da sensibilidade além de anti-burocrática,
estimula a criatividade, a beleza e a ousadia, que são “[...] qualidades ainda raras, mas que se
tornarão progressivamente hegemônicas” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 26-27).
Nesse sentido, o conteúdo ideológico do Parecer CNE/CEB n.º 16/99 é extremamente
sedutor, certamente é capaz de “capturar” e “expropriar” muitas mentes e subjetividades de
educadores menos avisados, tal a capacidade dos conselheiros em fazer apologia das benesses
do “novo paradigma no mundo do trabalho” – decorrentes do mundo em mutação – e do qual
a estética da sensibilidade está em consonância permanente, contrapondo-se àquele mundo
“[...]

caracterizado

como

industrial,

operário,

assalariado,

masculino,

repetitivo,

desqualificante, poluidor e predatório dos recursos naturais.” Realmente, muita coisa desse
mundo estranhado deve ser superada, combatida, rechaçada e detonada. Entretanto, é
chocante o preconceito e o desdém que exala desse Parecer contra o mundo operário,
assalariado113 – cuja estética, ao longo do capitalismo, não pode ser descartada com demérito
– principalmente, quando vemos o mundo da degradação e precarização do capitalismo dos
tempos atuais, que não fica a dever nada, em feiúra, ao passado. Entretanto, a estética da
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sensibilidade, em consonância com o “novo paradigma”, está construindo um “mundo novo”,
plenamente identificado com a reestruturação produtiva, o toyotismo, a mundialização
financeira e o trabalho precário em que sobrevive grande parte do exército industrial de
reserva. Afinal, o Parecer CNE/CEB n.º 16/99 explicita que a estética da sensibilidade é tudo
o que há de bom e positivo no mundo do trabalho atualmente. É como se efetivamente
estivéssemos a viver em um mundo maravilhoso, idílico e paradisíaco; por isso, o passado
pode ser desmerecido, descartado e ridicularizado. Portanto, a estética da sensibilidade é um
juízo moral de um mundo paradisíaco e idílico, que marcha rumo à perfeição do capital.
Nesse sentido, afirma-se que:
[A estética da sensibilidade] identifica-se, dentre outros, por aspectos como a
valorização da competência profissional do trabalhador, o ingresso
generalizado da mulher na atividade produtiva, a crescente preponderância
do trabalho sobre o emprego formal, a polivalência de funções em
contraposição a tarefas repetitivas, a expansão de atividades em comércio e
serviços, o uso intensivo de tecnologias digitais aplicadas a todos os campos
do trabalho e de técnicas gerenciais que valorizam a participação do
trabalhador na solução dos problemas, o trabalho coletivo e partilhado como
elemento de qualidade, a redução significativa dos níveis hierárquicos nas
empresas, a ênfase na qualidade como peça chave para a competitividade
num universo globalizado e a gestão responsável dos recursos naturais
(BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 27).

Desse modo, dando continuidade à descrição desse mundo idílico da reestruturação
produtiva e da globalização, o Parecer em questão destaca que o “novo paradigma” – com o
qual a estética da sensibilidade está em consonância permanente – “[...] traz em seu bojo
elementos de uma nova sensibilidade para com as questões que envolvem o mundo do
trabalho e os seus agentes, os profissionais de todas as áreas.” Assim sendo, resta à educação
profissional, fundada sobre essas premissas promover a organização curricular “[...] de acordo
com valores que fomentem a criatividade, a iniciativa e a liberdade de expressão, abrindo
espaços para a incorporação de atributos como a leveza, a multiplicidade, o respeito pela vida,
a intuição e a criatividade, entre outros.” Os argumentos ardis em defesa da estética da
sensibilidade são extremamente sedutores, afinal, quem em sã consciência pode ser contra a
criatividade, a qualidade, o bom gosto, o zelo, a iniciativa, a liberdade de expressão, o respeito
pela vida, a responsabilidade diante dos recursos naturais, entre tantos outros conceitos e
atributos usados para definir esta nova estética? Ainda mais quando o discurso apologético
afirma que os “[...] currículos inspirados na estética da sensibilidade são mais prováveis de
contribuir para a formação de profissionais que, além de tecnicamente competentes, percebam
na realização de seu trabalho uma forma concreta de cidadania.” Com efeito, na tentativa de
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demonstrar a eficácia e superioridade dos pressupostos pedagógicos da estética da
sensibilidade salienta-se que a sua “[...] ótica influencia decisivamente na mudança de
paradigmas de avaliação dos alunos dos cursos profissionalizantes, conduzindo o docente a
avaliar seus alunos como um cliente exigente, que cobra do aprendiz qualidade profissional
em seu desempenho escolar” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 27).

4.8.5 A educação profissional e a política da igualdade

O Parecer 16/99 seguiu as trilhas das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio – Parecer CNE/CEB n.º 15/99 – e cravou, nas Diretrizes curriculares nacionais para a
educação profissional de nível técnico, o princípio da política da igualdade, salientando que
esta modalidade da educação é determinante para o exercício do direito à educação e ao
trabalho. Nesse sentido, a política da igualdade, para ser eficaz, deve contribuir para aumentar
a laborabilidade114 dos indivíduos. Salienta que embora a educação profissional, por si só,
não tenha poder para gerar empregos, pode contribuir para que os indivíduos consigam se
inserir com sucesso no mercado de trabalho por meio da laboralidade (BRASIL, CNE/CEB,
1999b, p. 28).
Com efeito, nessa perspectiva, salienta-se que o principal objetivo do princípio da
igualdade na educação profissional é garantir a todos o direito à educação para o trabalho. De
tal forma que, para se concretizar esse direito, deve-se realizar através das “[...] situações e
meios de aprendizagem eficientes, que assegurem a todos a constituição de competências
laborais relevantes, num mundo do trabalho cada vez mais competitivo e em permanente
mutação.” Entretanto, a concretização do direito de igualdade “[...] requer que a educação
profissional incorpore o princípio da diversidade na sua organização pedagógica e
curricular” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 28, grifo nosso).
Esse discurso desconsidera a base concreta, ou seja, a macro-economia, os interesses
do capital. Parte-se do pressuposto de que para garantir a empregabilidade bastaria aumentar o
nível de escolarização e possibilitar aos indivíduos a assimilação dos conhecimentos de uma
formação específica de nível técnico. Portanto, bastaria ao indivíduo ter a posse dos atributos
necessários para a flexibilidade e a adaptação às transformações tecnológicas e aos novos
dispositivos organizacionais para garantir a sua laboralidade. Entretanto, esses argumentos
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não resistem aos números da realidade concreta, afinal, naquele contexto, o exército de
reservas campeava por toda parte dado ao crescente desemprego115.
De acordo com o Parecer CNE/CEB n.º16/99, a política da igualdade visa à
preparação do indivíduo para a vida produtiva, por isso, deve “[...] constituir uma relação de
valor do próprio trabalho e do trabalho dos outros, conhecendo e reconhecendo sua
importância para o bem comum e a qualidade da vida.” Portanto, o foco é a preparação do
indivíduo para reconhecer o seu trabalho e o trabalho do outro, numa relação de alteridade. Os
valores que essa concepção estabelece em relação ao trabalho subentendem “[...] a negação de
todas as formas de trabalho que atentam contra a vida e a dignidade, como por exemplo: a
exploração da mão-de-obra de crianças e mulheres, a degradação física ou mental do
trabalhador, a atividade predatória do meio ambiente, entre outras” (BRASIL, CNE/CEB,
1999b, p. 29).
A educação profissional, sob a orientação da política da igualdade, reconhece a
importância das hierarquias no mundo do trabalho, sabe também das diferentes tarefas que
competem aos agentes produtivos. Entretanto, salienta que a política da igualdade “[...] deverá
criticar sempre o fato ainda presente na sociedade de que as posições profissionais ou tarefas
distintas correspondam graus hierárquicos superiores ou inferiores de valorização social da
pessoa” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 29).
Nesse sentido, o Parecer proclama o entendimento de que a política da igualdade deve
levar em conta em todas as instituições “[...] que na sociedade da informação a divisão entre
trabalho manual e intelectual, entre concepção e execução tende a desaparecer ou a assumir
outras formas”, pois, à medida que numa mesma atividade mesclarem-se “[...] a dimensão
criativa e executiva do trabalho; mudam as pessoas ou posições em que se executam ora uma
ora outra; um mesmo profissional é convocado tanto para ser criativo como para ser operativo
e eficiente.” Ou seja, trata-se do trabalhador polivalente e multifuncional tão exaltado na
literatura apologética da reestruturação produtiva nos anos 1990. De acordo com o Parecer
CNE/CEB n.º 16/99 “[...] esse padrão, ainda insinuado, tenderá a ser hegemônico.” Constróise, dessa forma, uma retórica que remete todos os problemas, defeitos e preconceitos
existentes no mundo do trabalho ao passado – às sociedades pré-industrial e industrial –
porque, certamente, se há problemas na sociedade pós-industrial, isto é simplesmente uma
herança das desigualdades de uma estética bizarra, como foi a da regulação fordista. Nesse
sentido, de acordo com a ideologia da nova formação profissional, compete à política da
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igualdade contribuir para o desenvolvimento de uma educação profissional que busque “[...] a
construção de uma nova forma de valorizar o trabalho, superando preconceitos próprios das
sociedades pré-industrial e industrial contra o trabalho manual e as tarefas consideradas
inferiores” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 29).
Numa perspectiva extremamente contrária à realidade do desemprego, do trabalho
subcontratado, em parcial, terceirizado, precarizado e da degradação das condições de
existência, os conselheiros hegemônicos no CNE/CEB destacam no Parecer n.º 16/99 que
vale a pena “[...] observar que o tempo dedicado ao trabalho será menor e, provavelmente,
menos importante que o tempo dedicado a outras atividades como o lazer, a produção
espontânea de bens ou serviços, a criação de bens imateriais, o trabalho voluntário.” Dessa
forma, afirma-se que “[...] isso fará com que a valorização social de uma pessoa dependa
menos de sua profissão, no sentido que hoje damos a esse termo, do que daquilo que ela faz
em outros âmbitos ou tempos de sua vida” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 30).
Nessa perspectiva, o Parecer CNE/CEB n.º 16/99, em sintonia com os ideários das
instituições multilaterais, destaca que “[...] a política da igualdade impõe à educação
profissional a constituição de valores de mérito, competência e qualidade de resultados para
balizar a competição no mercado de trabalho.” Por isso, a política da igualdade exige uma
“[...] crítica permanente dos privilégios e discriminações que têm penalizado vários
segmentos sociais, no acesso ao trabalho, na sua retribuição financeira e social e no
desenvolvimento profissional.” Discriminações estas que recaem sobre “[...] mulheres,
crianças, etnias minoritárias, pessoas com necessidades especiais” e todos aqueles que não
pertencem às organizações corporativas e às elites econômicas e culturais (BRASIL,
CNE/CEB, 1999b, p. 30).
Dessa forma, segundo o texto aprovado pelos conselheiros hegemônicos no
CNE/CEB, a política da igualdade pressupõe uma educação profissional comprometida com
os direitos da cidadania, por isso, deve contribuir para superar as formas arcaicas de relação
com o trabalho. Entretanto, não explicita quais seriam essas formas a serem superadas, mas
salienta que essas formas arcaicas de se relacionar com o trabalho, geralmente, “[...] se
associam a relações de trabalho também arcaicas e discriminatórias, até mesmo em ambientes
tecnologicamente avançados de produção” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 30).
Nesse sentido, podemos afirmar que a política da igualdade tem uma profunda
identificação com os pressupostos da reestruturação produtiva, principalmente com os
princípios e dispositivos do toyotismo, com vistas a estimular o envolvimento e a
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participação, já que deve incentivar situações de aprendizagem voltadas para o protagonismo
do aluno e também para o trabalho em grupo como “[...] estratégias para a contextualização
dos conteúdos curriculares no mundo da produção”. Razão pela qual a prática da política da
igualdade está em perfeita sintonia com as transformações que vem ocorrendo no mundo do
trabalho “[...] pelas quais as relações hierarquizadas estão sendo substituídas pela equipe, pela
ilha de produção, pelo acolhimento de várias lideranças em lugar do único feitor ou
supervisor, pela solidariedade e companheirismo na realização das tarefas laborais” (BRASIL,
CNE/CEB, 1999b, p. 30-31).
A julgar pelas descrições do Parecer CNE/CEB n.º 16/99, estaríamos efetivamente a
viver em um maravilhoso mundo novo, idílico e magnífico. De tal maneira que é para essa
realidade que devemos preparar as novas gerações, para a estética da sensibilidade e a política
da igualdade. De acordo com essa concepção, o mundo do trabalho não apresenta contradição,
pois com a emergência das novas tecnologias e dos novos dispositivos organizacionais tudo
se tornou paradisíaco. Portanto, basta à educação fornecer os requisitos para a flexibilidade e
a adaptação às mudanças que, somados aos princípios da estética da sensibilidade e da política
da igualdade, farão imperar a solidariedade e o companheirismo.

4.8.6 A ética da identidade na educação profissional de nível técnico
O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 assume incondicionalmente a retórica sobre o princípio
da ética da identidade desenvolvida no Parecer CNE/CEB n.º 15/98, apresentando os
desdobramentos do mesmo para as diretrizes da educação profissional de nível técnico. Dessa
forma, o princípio ética da identidade representa “[...] o coroamento de um processo de
permanente prática de valores ao longo do desenvolvimento do projeto pedagógico da escola
técnica de nível médio, assumidos os princípios inspirados na estética da sensibilidade e na
política da igualdade.” Destaca-se que o objetivo principal desse princípio é possibilitar ao
indivíduo – trabalhador – a constituição de competências para “[...] ter maior autonomia para
gerenciar sua vida profissional”, para tanto, a educação profissional deve partir da autonomia
intelectual e da ética já desenvolvida na educação básica, para “[...] propiciar ao aluno o
exercício da escolha e da decisão entre alternativas diferentes, tanto na mera execução de
tarefas laborais como na definição de caminhos, procedimentos ou metodologias mais
eficazes para produzir com qualidade” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 31).
Nessa perspectiva, o Parecer que trata das diretrizes para a educação profissional de
nível técnico envereda-se pelo caminho da apologia ideológica, defendendo as novas formas
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de gestão do trabalho que decorrem da reestruturação produtiva e do toyotismo, com seus
dispositivos e nexos organizacionais, o just-in-time e o trabalho em equipe. Na realidade,
efetivamente, ocorre com esses novos dispositivos um processo de “captura” e “expropriação”
da subjetividade por meio do envolvimento e da participação manipulada do trabalhador.
Nesse sentido, os conselheiros hegemônicos no CNE/CEB entenderam que com os novos
dispositivos organizacionais haveria uma substituição dos trabalhadores autômatos por
trabalhadores cada vez mais autônomos “[...] que possam trabalhar em equipe, tomar decisões
em tempo real durante o processo de produção, corrigindo problemas, prevenindo disfunções,
buscando qualidade e adequação ao cliente” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 31).
Outro aspecto relevante do Parecer CNE/CEB n.º 16/99 é sua afirmação categórica de
que a ética da identidade “[...] deve trabalhar permanentemente as condutas dos alunos para
fazer deles defensores do valor da competência, do mérito, da capacidade de fazer bem feito”,
ou seja, visa-se a formação de sujeitos com mentes adaptadas – ou seja, um novo sujeito
palatável e útil – aos interesses do capital, com argumentos extremamente sedutivos, pois
quem em sã consciência pode ser contra a valorização do mérito, ou da capacidade de fazer
bem feito? Ainda mais quando se afirma que esses valores se colocam contra “[...] os
favoritismos de qualquer espécie, e da importância da recompensa pelo trabalho bem feito que
inclui o respeito, o reconhecimento e a remuneração condigna” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b,
p. 32).
Entretanto, de acordo com o Parecer, a realização de um trabalho de qualidade não
depende de recompensas externas, pois ao trabalhador basta “[...] a ética da identidade, no
testemunho da solidariedade e da recompensa.” A recompensa externa torna-se dispensável,
porque no entendimento do relator – e da maioria de seus pares na CEB – o trabalho não é um
meio para satisfazer necessidades, também não é uma fonte de alienação, mas simplesmente
um exercício de cidadania que deve ser exercido prazerosamente. Nesse sentido, salienta que
“[...] quem, por decisão autônoma, integra o trabalho em sua vida como um exercício de
cidadania, sente-se responsável pelo resultado perante e com sua equipe de trabalho, e diante
do cliente, de sua família, da comunidade próxima e da sociedade” (BRASIL, CNE/CEB,
1999b, p. 32).
Dessa forma, o conceito de competência adotado no Parecer CNE/CEB n.º 16/99
subentende “[...] a ética da identidade que, por sua vez, subassume a sensibilidade e a
igualdade” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 32). Assim sendo, o esforço dos conselheiros para
definir o conceito de competência levou-os inevitavelmente à apologia, afirmando que:


(81

A competência não se limita ao conhecer, mas vai além porque envolve o
agir numa situação determinada: não é apenas saber, mas saber fazer. Para
agir competentemente é preciso acertar no julgamento da pertinência, ou
seja, posicionar-se diante da situação com autonomia para produzir o curso
de ação mais eficaz. A competência inclui o decidir e agir em situações
imprevistas, o que significa intuir, pressentir arriscar com base na
experiência anterior e no conhecimento (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 32).

Nessa perspectiva, o indivíduo competente é aquele dotado de múltiplas capacidades,
pois deve “[...] ser capaz de mobilizar conhecimentos, informações e até mesmo hábitos, para
aplicá-los, com capacidade de julgamento, em situações reais e concretas, individualmente e
com sua equipe de trabalho.” Nesse sentido, salienta que o indivíduo só será competente se
tiver “[...] capacidade de julgar, considerar, discernir e prever os resultados de distintas
alternativas, eleger e tomar decisões”, do contrário, simplesmente não há competência.
Entretanto, destaca que o indivíduo só será capaz de exercer esses juízos, se tiver assimilado
em sua formação os valores da sensibilidade e da igualdade, já que sem esses não existe
possibilidade de “[...] julgamentos ou escolhas autônomas que produzam práticas
profissionais para a democracia e a melhoria da vida.” Dessa forma, o Parecer CNE/CEB n.º
16/99 encerra as incursões sobre a ética da identidade, parafraseando o Parecer CNE/CEB n.º
15/98, salienta que “[...] sem conhecimento não há constituição da virtude, mas sozinhos os
conhecimentos permanecem apenas no plano intelectual. São inúteis como orientadores das
práticas humanas” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 32).

4.8.7 Princípios específicos da educação profissional de nível técnico
Além da incorporação dos princípios das diretrizes curriculares para o ensino médio, o
Parecer CNE/CEB n.º 16/99 acrescenta um rol de princípios específicos que as instituições de
educação profissional devem observar na organização da matriz curricular, na prática
educativa e na gestão. Esses princípios específicos devem estar em sintonia com os princípios
gerais e comuns e constituem-se no seguinte elenco: competência para a laborabilidade,
flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização, identidade dos perfis profissionais,
atualização permanente dos cursos, currículos e autonomia da escola; “[...] na perspectiva da
implementação de uma nova estrutura para a educação profissional de nível técnico”
(BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 33).
Sem a pretensão de esgotar o tema, analisaremos alguns desses princípios,
particularmente, os mais próximos a nosso objeto.
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4.8.8 Competências para a laborabilidade, em lugar de empregabilidade

Conforme já salientamos, o conceito de laborabilidade é usado em substituição ao de
empregabilidade, em decorrência do desgaste deste último, afinal, como fazer apologia desse
conceito em um mundo marcado pelo desemprego e a predominância do trabalho precário.
Entretanto, os conceitos não são sinônimos, pois a palavra labor significa trabalho e não
emprego. De tal forma, que podemos apontar uma contradição no Parecer, e até mesmo um
cinismo, porque já vimos que os conselheiros hegemônicos no CNE/CEB entendem que o
tempo dedicado ao trabalho tende a diminuir e que será menos importante que o tempo
dedicado a outras atividades, como o lazer e o trabalho voluntário, entre outros. Ora, o
sinônimo de laborabilidade seria “trabalhabilidade” e não empregabilidade. Dessa forma, é
incoerente supor que o tempo dedicado ao trabalho diminuirá e será menos importante do que
o tempo dedicado a outras atividades, pois se está afirmando a centralidade do trabalho –
conquanto labor queira dizer trabalho e não emprego. Os conselheiros, para serem coerentes
com a abordagem anterior, deveriam usar o conceito de “lazeralidade” ou até mesmo de
“voluntarilidade”, já que não quiseram usar o conceito escorregadio de empregabilidade.
Entretanto, tratemos de aceitar o conceito de laborabilidade – como sinônimo de
empregabilidade – pois assim entenderam forçosamente os conselheiros ao tentarem fugir do
termo empregabilidade.
O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 frisa o fato do conceito de competência receber “[...]
diferentes significados, às vezes, contraditórios e nem sempre suficientemente claros para
orientar a prática pedagógica das escolas.” Por isso, salienta que, para efeitos das Diretrizes
curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico, a competência
profissional é entendida como “[...] a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação
valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de
atividades requeridas pela natureza do trabalho.” Nessa perspectiva, faz-se quase que um
repeteco sobre a competência, o conhecimento e o saber, já apresentados na questão da ética
da identidade. Ou seja, reduz a categoria de conhecimento ao conceito de saber e afirma que a
habilidade refere-se ao saber fazer, porém, “[...] relacionado com a prática do trabalho,
transcendendo a mera ação motora.” A novidade é que aqui o Parecer incorpora no texto o
quarto pilar do relatório da UNESCO, expresso no conceito de saber ser, pois este expressa o
valor do indivíduo “[...] na atitude relacionada com o julgamento da pertinência da ação, com
a qualidade do trabalho, a ética do comportamento, a convivência participativa e solidária e
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outros atributos humanos, tais como a iniciativa e a criatividade” (BRASIL, CNE/CEB,
1999b, p. 33).
A descrição que se faz no Parecer CNE/CEB n.º 16/99 do indivíduo competente
coincide com a concepção de indivíduo possessivo, pois este é simplesmente um ser dotado
de capacidades extraordinárias, de tal maneira que “[...] alguém tem competência profissional
quando constitui, articula e mobiliza valores, conhecimentos e habilidades para a resolução de
problemas não só rotineiros, mas também inusitados em seu campo de atuação profissional.”
Não bastasse tamanha eficiência, enfatiza-se ainda que o indivíduo competente é aquele que
“[...] age eficazmente diante do inesperado e do inabitual, superando a experiência acumulada
transformada em hábito e liberando o profissional para a criatividade e a atuação
transformadora” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 33).
A ladainha da competência para a laborabilidade é a mesma da empregabilidade. As
competências devem ser desenvolvidas visando proporcionar condições de laborabilidade –
empregabilidade – ao trabalhador, para que este “[...] possa manter-se em atividade produtiva
e geradora de renda em contextos sócio-econômicos cambiantes e instáveis” (BRASIL,
CNE/CEB, 1999b, p. 33). Esse discurso é recauchutamento da teoria da empregabilidade,
segundo a qual, o desenvolvimento das competências – através da educação profissional –
visa garantir a permanência do indivíduo no emprego, conseguir um emprego caso não o
tenha, ou sobreviver de forma criativa no mercado como empreendedor. Entretanto, no
Parecer CNE/CEB n.º 16/99 os arautos da reforma fogem até do termo emprego, substituindoo por atividade produtiva ou ocupação.
Parte-se da premissa que o desenvolvimento de competências profissionais deve
propiciar ao indivíduo a capacidade de mover-se entre as “[...] múltiplas atividades
produtivas, imprescindível numa sociedade cada vez mais complexa e dinâmica em suas
descobertas e transformações.” Ora, como não se trata de um equívoco conceitual do relator –
que foi seguido pela maioria dos conselheiros – há uma contradição entre o postulado da
sociedade pós-industrial e o posterior deslocamento desta para a sociedade do conhecimento
ou da informação e a tal “múltiplas atividades produtivas” do CNE/CEB. Ocorre que, de
acordo com as teorias da sociedade pós-industrial, do conhecimento e da informação, grande
parte dos empregos não são gerados mais em atividades produtivas, mas no setor de serviços.
Como então pensar a laborabilidade na perspectiva das múltiplas atividades produtivas e ao
mesmo tempo aderir aos pressupostos teóricos da sociedade pós-industrial? Os conselheiros
não enfrentam esse problema, aliás, nem sinalizam ser isso um problema. Pelo contrário,
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seguem a exposição, advertindo que o fato do indivíduo adquirir competências profissionais
na perspectiva da laborabilidade, facilita sua mobilidade nas múltiplas atividades produtivas e
aumenta as oportunidades de trabalho, porém, não se pode atribuir à educação profissional a
responsabilidade pelo problema do desemprego.
Nesse sentido, ressalta que não se pode responsabilizar a educação profissional, muito
menos o trabalhador, pelo desemprego, remetendo este problema para o desenvolvimento
econômico com uma adequada distribuição de renda (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 34).
Finalmente, salienta-se que na perspectiva da laborabilidade, a relação entre trabalho e
educação se constitui numa referência “[...] fundamental para se entender o conceito de
competência como capacidade pessoal de articular os saberes (saber, saber fazer, saber ser e
conviver) inerentes a situações concretas de trabalho.” Nesse sentido, o Parecer incorpora
integralmente os quatro pilares do documento Educação: um tesouro a descobrir – relatório
para a UNESCO da Comissão Internacional para o século XXI (DELORS, 1999). O recurso
ideológico de apresentar o mundo do trabalho como uma coisa que está em permanente
mutação aparece no final da apresentação da laborabilidade, pois salienta que o desempenho
do indivíduo no trabalho “[...] pode ser utilizado para aferir e avaliar competências,
entendidas como um saber operativo, dinâmico e flexível, capaz de guiar desempenhos num
mundo do trabalho em constante mutação e permanente desenvolvimento” (BRASIL,
CNE/CEB, 1999b, p. 34).
4.8.9 A identidade dos perfis profissionais
A Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE)
atribui à escola ou a instituição de formação profissional de nível técnico a responsabilidade
quanto à correta “[...] aferição simultânea das demandas das pessoas, do mercado de trabalho
e da sociedade”, para traçar o perfil profissional de conclusão da habilitação profissional, que
deve orientar a construção do currículo, assim como definir a identidade do curso. Esta
identidade deverá ser elaborada com base nas “[...] competências profissionais gerais do
técnico de uma ou mais áreas, completadas com outras competências específicas da
habilitação profissional.” A identidade do curso deve ser estabelecida levando em conta as
condições e necessidades locais e regionais, “[...] sempre direcionadas para a laborabilidade
frente às mudanças, o que supõe polivalência profissional” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p.
34).
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É na discussão da identidade do curso, do perfil do formando que se deseja, portanto,
da identidade do profissional a ser formado, que aparece o conceito de polivalência, tão caro à
reestruturação produtiva e ao toyotismo. Assim, o Parecer CNE/CEB n.º 16/99 salienta que a
polivalência é “[...] o atributo de um profissional possuidor de competências que lhe permitam
superar os limites de uma ocupação ou campo circunscrito de trabalho, para transitar para
outros campos ou ocupações da mesma área profissional ou de áreas afins.” Portanto, o
processo de formação do indivíduo competente e polivalente coincide com aquilo que
Popkewitz (1997) cunhou como a formação do indivíduo possessivo. A formação polivalente
e multifuncional para o desempenho da função deve ser adquirida por meio de “[...]
competências transferíveis, ancoradas em bases científicas e tecnológicas, e que tenha uma
perspectiva evolutiva de sua formação, seja pela ampliação, seja pelo enriquecimento e
transformação de seu trabalho.” Estas competências transferíveis também operam o milagre
de permitir ao indivíduo transcender toda a fragmentação das tarefas de sua profissão, por
meio da compreensão “[...] do processo global de produção, possibilitando-lhe, inclusive,
influir em sua transformação” (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p. 36).
Nesse sentido, impõe-se à escola o desafio de conciliar a polivalência com uma correta
definição do perfil profissional e a identidade do aluno. Promove-se uma verdadeira apologia
em torno do conceito de polivalência, das competências e atributos humanos, assim como da
identidade. De tal maneira, que essa ideologia concilia tudo. Nesse sentido, afirma que:
Na construção do currículo correspondente à habilitação ou qualificação, a
polivalência para trânsito em áreas ou ocupações afins deve ser garantida
pelo desenvolvimento das competências gerais, apoiadas em bases
científicas e tecnológicas e em atributos humanos, tais como criatividade,
autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa e capacidade para
monitorar desempenhos. A identidade, por seu lado, será garantida pelas
competências diretamente concernentes ao requerido pelas respectivas
qualificações ou habilitações profissionais (BRASIL, CNE/CEB, 1999b, p.
36).

Portanto, a lógica das competências é um dos principais componentes que dá
fundamento à nova ideologia da educação profissional que se desenvolveu no contexto da
reestruturação produtiva. Ela é a base de sustentação das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Profissional de Nível Técnico.
A reforma da educação, ao pressupor que a educação básica é a instância para o
indivíduo desenvolver as competências gerais que lhe permitirão posteriormente o acesso aos
conhecimentos específicos de uma profissão por meio dos cursos técnicos, garantindo assim o
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acesso do indivíduo à empregabilidade, reafirma os pressupostos e recomendações do Banco
Mundial e da CEPAL.
Nada melhor concluirmos esse capítulo com a brilhante afirmação de Alves (2009, p.
235) que sentenciou:
as novas ideologias educacionais (competência, empregabilidade,
empreendedorismo) estão eivadas de elementos farsescos, na medida em que
expõe na aparência ideais valorativos de realização humana, mas ocultam,
em seu conteúdo essencial, a verdade de si: são ideologias do capital, que,
como relação social fetichizada, tende a frustrar tais candentes promessas de
realização humano-generica (a competência é impossível no “sistema social
da incompetência”, onde despersonaliza-se a pessoa humana subsumindo-a à
máquina da produção; a empregabilidade oculta a lógica da produção
destrutiva de empregos que caracteriza o capitalismo global; o
empreendedorismo dissimula a heteronomia do trabalho social à lógica dos
oligopólios financeiros, ocultando que o mercado não é para todos).



CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ofensiva do capital, para garantir o processo de valorização e prolongar o poder de
classe, enfrentando a baixa valorização decorrente da crise estrutural, provocou uma série de
transformações no mundo do trabalho. Desencadeou-se o processo de reestruturação
capitalista, no bojo do qual se instaurou o processo que Chesnais (1996; 1998) denominou
respectivamente como “mundialização do capital” e “mundialização financeira”, em que,
gradativamente, ocorreu um deslocamento de recursos do setor produtivo para a esfera das
finanças.
Nesse contexto, o capital promoveu o complexo processo de reestruturação produtiva,
alterando radicalmente a base tecnológica com a superação gradativa da rigidez dos
equipamentos de base física. Entretanto, apesar da importância da revolução tecnológica, os
maiores impactos sobre o mundo do trabalho foram decorrentes das transformações nas
formas de organização e gestão.
A ofensiva do capital, em resposta à crise de produção e valorização, fez surgir várias
experiências de flexibilização da organização da produção e do trabalho, visando novas
formas de controle. Entretanto, a experiência que mais surtiu resultado foi o Sistema Toyota
de Produção – o toyotismo – cujos princípios e dispositivos organizacionais, depois da crise
do petróleo em 1973 se espalharam pelo conjunto das grandes empresas japonesas e a partir
daí se universalizaram para todo o sistema capitalista, mudando radicalmente a gestão e
organização das corporações. O espírito do toyotismo constitui-se no desenvolvimento de um
método capaz de “capturar” e “expropriar” a subjetividade do trabalhador, mobilizando-a para
pressentir e antecipar aos problemas solucionando-os preventivamente. Esse processo
pressupõe a constituição de um novo nexo psicofísico em que o espírito da força de trabalho –
sua capacidade corpórea e também os sentidos – deve ser mais aguçado a serviço da
valorização do capital. Portanto, os novos dispositivos visam “capturar” e “expropriar” a
subjetividade do trabalho.
Nas “Décadas de Crise”, graças à ofensiva do capital, assistimos a um aumento do
exército industrial de reserva em decorrência do aumento do desemprego. Os salários foram
rebaixados, intensificando-se o processo de exploração, espoliação, degradação e precarização
do trabalho. O complexo de reestruturação flexível que tem no toyotismo o seu momento
predominante constitui-se num fenômeno que gera altos níveis de desemprego, rápida
destruição e reconstrução de habilidades e enfraquecimento do poder sindical.
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Desse modo, reestruturação produtiva conduziu a uma radical alteração nas relações
de trabalho, em que os empregadores aproveitaram-se do enfraquecimento do movimento
sindical para impor contratos de trabalho cada vez mais flexíveis e precários, enfraquecendo
ainda mais os sindicatos. Em muitas situações, desregulamentaram-se as relações de trabalho
e foi desmontada a legislação trabalhista. Esse processo acarretou uma drástica
heterogeneização, complexificação e precarização do mundo do trabalho, com o aumento da
exploração e da degradação principalmente sobre o contingente feminino. Além disso,
intensificou-se a subproletarização expressa pela expansão do trabalho terceirizado, em tempo
parcial, temporário, precário e subcontratado. Esses fatos confirmam a tendência do capital
em degradar e desfigurar o trabalho concreto que Marx já apontava nos “Grundrisse”, ao
afirmar que o capital, ao revolucionar a base técnica, tendia a tornar supérfluo o trabalho
humano e, no limite, destruí-lo.
No contexto histórico da reestruturação produtiva e do neoliberalismo, a flexibilidade
torna-se uma categoria extremamente importante para se entender a lógica do capital. Afinal,
a tendência do capitalismo global é flexibilizar tudo o que favorecer a sua rentabilidade e
valorização. Nesse sentido, convivemos com o discurso da flexibilização da produção,
flexibilização industrial, flexibilização do trabalho, flexibilização financeira, flexibilização da
educação etc.
Nesse contexto verifica-se uma forte articulação entre os pressupostos do
neoliberalismo com os do toyotismo, pois a ofensiva do capital na consolidação do Estado
neoliberal criou medidas que favoreceram a adoção e adaptação dos dispositivos do toyotismo
nas sociedades ocidentais. Conforme salientou Antunes (1995), a reestruturação produtiva é a
base material da ideologia neoliberal. Sendo o toyotismo o momento predominante da
reestruturação produtiva, há uma relação dialética entre toyotismo e neoliberalismo no
desenvolvimento das novas técnicas e dispositivos organizacionais no setor de produção, mas
também no de serviços.
Nesse contexto, desenvolveram-se também as novas exigências sobre a qualificação
dos trabalhadores, pois emergiu o denominado “modelo” das competências que passou a
exigir dos trabalhadores novos “atributos, atitudes e habilidades”, o que implica em alterações
no perfil da qualificação profissional. Nesse sentido, o complexo de reestruturação produtiva
promoveu a exigência de uma qualificação voltada para o desenvolvimento do trabalhador
polivalente e multifuncional. Nesse processo, ocorreu uma imbricação entre exigência de uma
elevação da escolaridade e da qualificação que é efetiva e real, com um discurso apologético
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das novas qualificações que se descola da realidade, fazendo crer numa homogeneização da
sociedade do conhecimento e da informação, na qual a corrida para se qualificar e apreender
novos saberes é ilimitada. Nesse sentido, a ideologia da nova educação profissional é ufanista,
paradisíaca, apologista, idílica e fantasiosa.
O discurso apologista da reestruturação produtiva, segundo o qual ocorreu uma
revalorização do trabalhador em consequência das mudanças que engendrou um
enriquecimento do conteúdo da atividade laborativa que passou a ser mais complexa e menos
repetitiva, em comparação com o trabalho especializado do taylorismo-fordismo. Esse
discurso destaca a necessidade de melhorias e universalização da educação básica porque as
empresas reestruturadas passam a demandar trabalhadores flexíveis e com capacidade para se
adaptar às contínuas mudanças no processo organizativo do trabalho.
Em decorrência de tudo isso, segundo o discurso ufanista, paradisíaco, idílico e
apologista, impõe-se que os trabalhadores dominem elementos básicos como leitura, escrita,
cálculos e resolução de problemas, que devem ser apreendidos e assimilados na educação
básica, para posteriormente desenvolverem as habilidades profissionais específicas em cursos
e em programas de qualificação, preferencialmente, ofertados pelas empresas. Na verdade, a
lógica da nova educação profissional é a formação, constituição e conformação de
trabalhadores úteis e palatáveis ao capital. A educação e qualificação propostas visam à
constituição de uma força de trabalho dócil, flexível e disposta a se adaptar às condições
impostas pelo capital.
Vimos que as instituições multilaterais – Banco Mundial, CEPAL e UNESCO –
promoveram uma apropriação/adaptação da teoria do capital humano por meio de um
revigoramento desta para o contexto da sociedade global e da reestruturação produtiva. Essas
instituições colocam ênfase na educação básica como instrumento de combate à pobreza, por
um lado, e por outro ressaltam sua importância no desenvolvimento dos conhecimentos e
habilidades básicas que possibilite aos indivíduos exercerem atividades de forma flexível e se
adaptarem às permanentes mudanças que ocorrem no mundo trabalho como consequências
das inovações tecnológicas e organizacionais. Também aqui se visa a constituição de um novo
nexo psicofísico favorável ao capital por meio da constituição de um trabalhador útil e
palatável a este. Além disso, as instituições multilaterais ressaltam a importância da educação
básica para promover a equidade e a cidadania.
Para o Banco Mundial, a educação profissional tem a missão de aumentar a
competitividade dos países em desenvolvimento. Sendo assim, salienta que o aumento da
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competitividade é bom para o trabalhador, pois força os empregadores a aumentarem os
salários. O Banco Mundial posiciona-se radicalmente contra a intervenção estatal na esfera da
educação profissional – qualificação, capacitação e treinamento –, pois defende que as
instituições privadas possuem o know how para desenvolver com eficácia esta modalidade.
Assim, postula que o poder público deve aliar-se à iniciativa privada para desenvolver
estratégias que melhorem as aptidões e habilidades, para que os trabalhadores possam se
adaptar de forma flexível às mudanças no mundo produtivo. Ou seja, o Banco Mundial
recomenda o desvio de recursos públicos para a iniciativa privada. O Estado só deve intervir –
se for o caso – para resolver problemas de comprovadas limitações do setor privado para
desenvolver as qualificações. Quando o setor privado for ineficiente para desenvolver as
qualificações necessárias e os indivíduos não tiverem condições de financiar a formação, o
Estado deve intervir, porém com um espírito de cooperação, sem jamais tentar se sobrepor às
iniciativas empresarias nessa área. Para o Banco Mundial o Estado deve intervir também para
socorrer os trabalhadores que perderam o emprego e se encontram em situação de risco e em
vulnerabilidade social. Nesse caso, a intervenção justifica-se pela necessidade de garantir a
qualificação/requalificação para que os trabalhadores voltem a ser competitivos.
Portanto, tirando as exceções, o Banco Mundial posiciona-se radicalmente contra a
presença estatal na esfera da educação profissional. Desse modo, essa concepção parte do
pressuposto que esta é uma área de atuação específica do setor privado e que a insistência na
presença estatal pode prejudicar as empresas e os indivíduos. Sendo assim, o Banco Mundial
tem uma posição totalmente favorável à privatização da educação profissional por meio do
estímulo estatal para que o setor privado melhore a sua capacidade de ofertar capacitação. O
setor público deve focar sua atuação no fortalecimento da educação básica para desenvolver
as habilidades gerais.
Essa concepção preconiza que o mercado, a livre iniciativa e o crescimento econômico
criam as condições para que os indivíduos possam se realizar plenamente, desde que tenham
desenvolvido as habilidades gerais na educação básica e estejam aptos a exercerem funções de
forma flexível e adaptar-se às mudanças técnicas e organizacionais promovidas pelas
empresas. Portanto, a educação e a qualificação profissional propostas visam a conformação
de subjetividades úteis e palatáveis ao capital. Dessa forma, prioriza-se um discurso que
apresenta o fetiche do mercado como uma coisa idílica, paradisíaca e fantasiosa.
Da mesma forma, para a CEPAL a elevação do nível de escolaridade e a capacitação
dos trabalhadores é um dos meios clássicos para aumentar a produtividade do trabalho, elevar
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a remuneração dos indivíduos e incrementar a equidade. Além de melhorar a qualidade e
aumentar a competitividade. Nesse sentido, menciona que a capacidade das sociedades
mobilizarem e articularem os recursos humanos favorece o desenvolvimento da equidade e
fortalece a coesão do corpo social.
Desse modo, a CEPAL enfatiza a importância do enfoque integrado da equidade e a
transformação produtiva por meio do investimento em recursos humanos, para combater as
causas que reproduzem a marginalização econômica e a exclusão social. Para tanto, é preciso
apostar na equidade e na democracia por meio do fortalecimento da capacidade institucional,
melhorando a qualidade da educação para garantir a igualdade de oportunidades e a
integração de todos os cidadãos aos chamados códigos da modernidade, aos valores e
capacidades comuns. Recomenda, sobretudo, a melhoria da qualidade da educação básica. De
acordo com a CEPAL os países em desenvolvimento devem priorizar os investimentos para
universalizar a educação básica, visando aumentar a possibilidade dos indivíduos
desenvolverem, desde a infância, as destrezas e aptidões necessárias para o desenvolvimento
em sociedade.
Por outro lado, no documento produzido conjuntamente, a CEPAL e a UNESCO
(1996) reduzem a função da educação à formação da força de trabalho entendida como
treinamento, capacitação e preparação de recursos humanos. O documento destaca que o
desenvolvimento dos recursos humanos é o grande responsável pela elevação da
produtividade e da competitividade dos países em desenvolvimento.
O documento da CEPAL e da UNESCO salienta que foi com o desenvolvimento do
complexo de reestruturação produtiva que emergiram as noções de competência e de
competências que passaram a se constituir num forte componente valorativo da nova
ideologia da educação profissional. Afinal, essas noções passaram por um processo de
adaptação no espaço da fábrica antes de serem disseminados para o conjunto da totalidade
social.
Portanto, as noções de competência e de competências não são novas e sofreram
alterações ao longo do tempo, passando por um processo de adaptação e revigoramento sob o
complexo de reestruturação produtiva. Nessa conjuntura, as noções de competência e de
competências disseminaram-se para diversas áreas de conhecimento (a economia, a
sociologia, a educação, a psicologia, a ergonomia, a administração, a linguística etc). As
competências associam-se assim às noções de desempenho e de eficiência, porém, nos
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domínios das referidas áreas do conhecimento possui sentidos e conotações muito diferentes.
As competências assentam-se sobre a trilogia saberes, savoir-faire, saber-ser.
Uma análise crítica do processo que atinge a questão da formação-qualificação
profissional não pode deixar de estabelecer seu vínculo com o complexo de reestruturação
produtiva, que tem no toyotismo seu momento predominante. A ideologia da nova educação
profissional fundada nas noções de competência e de competências se aproxima da qualidade
total, já que exige um novo perfil de trabalhador que deve ser flexível, polivalente e
multifuncional, possuidor de comportamentos e atitudes capazes de levá-lo a agir com
“autonomia” no trabalho, antecipando-se na resolução de problemas.
Portanto, as noções de competência e de competências são uma das formas pela qual o
capital, no contexto de sua mundialização, efetiva uma “captura” e “expropriação” da
subjetividade do trabalhador. As noções de competência e de competências vinculam-se à
perspectiva da reestruturação produtiva de caráter flexível, encaixando-se perfeitamente na
desenvoltura do trabalhador polivalente e multifuncional desenvolvida sob o toyotismo.
O processo de “captura” e “expropriação” da subjetividade se dá por meio do
envolvimento manipulatório do trabalhador, que têm que ser polivalente e multifuncional, do
contrário, de acordo com o espírito do toyotismo, suas competências estarão comprometidas.
O objetivo fundamental do toyotismo é o aumento da produtividade e o controle do elemento
subjetivo no processo de produção, isto é, a “captura” e “expropriação” da subjetividade do
trabalho pelo capital e a manipulação do consentimento do trabalho através de um conjunto
amplo de inovações organizacionais, institucionais e relacionais no complexo de produção de
mercadorias, caracterizadas pelos princípios de “automação” e de “auto-ativação”116. Ou
ainda, pelo just-in-time/kan-ban, a polivalência do trabalhador, o trabalho em equipe, a
produção enxuta, os CCQs, os Programas de Qualidade Total, as iniciativas de envolvimento
e inserção engajada dos trabalhadores no processo produtivo.
No início da década de 1990, conforme vimos, ocorreu um debate na sociedade
brasileira sobre a necessidade de se implementar a reforma da educação, visando melhorar a
qualidade da força de trabalho. Nesse contexto foram criadas importantes organizações como
o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP) e o Programa de Apoio à
Capacitação Tecnológica da Indústria (PACTI). Vimos que o documento Questões críticas da
educação brasileira preocupou-se com a desvantagem do Brasil nas comparações
internacionais sobre a educação. A preocupação com o baixo índice de escolarização da força
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de trabalho se deu porque os empresários consideravam que isso era um obstáculo para o
processo de modernização das empresas, através do incremento de novas tecnologias e novos
dispositivos organizacionais. Esse documento sugeriu a formação do trabalhador flexível e
com capacidades para se adaptar às tarefas e habilidades exigidas pelas empresas
reestruturadas.
O documento Questões críticas da educação brasileira destacou também que as novas
tecnologias e os novos dispositivos organizacionais geram um impacto sobre as demandas de
qualificações, de maneira que, para manter-se em condições de empregabilidade, o indivíduo
necessita de uma boa formação geral na educação básica, para adquirir as competências
específicas na educação profissional posteriormente.
Vimos também que foi na mesma conjuntura que se lançou o livro Cidadania e
competitividade: desafios educacionais do terceiro milênio de Guiomar Namo de Mello
(1993), autora que viria a ser uma das principais intelectuais orgânicas da reforma, na
condição de conselheira e relatora no CNE. Esse livro contribuiu para disseminar as
recomendações da CEPAL e do Banco Mundial entre os educadores brasileiros, colocando
forte ênfase nas transformações produtivas e nas novas competências exigidas dos
trabalhadores na nova conjuntura, o que forçava inevitavelmente uma reforma radical na
educação com vistas à formação de novas competências sociais, tais como: espírito de
liderança, iniciativa, capacidade de tomar decisões, autonomia, capacidade de comunicação e
outros atributos que constituíam os novos desafios educacionais.
Enfim, o livro de Mello antecipou uma série de componentes que apareceram alguns
anos depois nos Parecereres do CNE. Assim, é que a autora apresentou os novos atributos a
serem desenvolvidos pela aprendizagem para que homens e mulheres pudessem viver melhor
e continuar aprendendo na sociedade da informação, ou seja, saber ler, escrever, contar,
expressar-se e resolver problemas. Na verdade, tratava-se de constituir novos sujeitos sociais
palatáveis e úteis ao capital. Embora a ideologia do capitalismo manipulatório afirme que o
domínio desses códigos é necessário, porque são instrumentos para viver e conviver nas
sociedades de informação, o objetivo é a formação de trabalhadores flexíveis e adaptáveis à
necessidade de valorização do capital. Entretanto, para o discurso do capitalismo
manipulatório globalizado, o conhecimento é um fator decisivo para a melhoria da qualidade
de vida e para o desenvolvimento produtivo com equidade e o exercício da cidadania. Essa
ladainha é possível, porque essa ideologia foge das categorias que se referem às contradições
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sociais decorrentes da divisão da sociedade em classes. Assim, o discurso esconde as reais
intenções da educação proposta.
Com a reestruturação produtiva a demanda por novas qualificações desencadeou um
debate sobre a relação trabalho e educação, que levou a uma reestruturação da legislação
educacional, tendo em vista a necessidade de formação de um trabalhador adequado às
exigências da flexibilidade e adaptação às novas tecnologias e dispositivos organizacionais.
Ou seja, tratava-se de efetuar a reforma visando uma nova institucionalidade da educação
voltada para o desenvolvimento de um novo nexo psicofísico na formação de sujeitos sociais
úteis e palatáveis ao capital.
Por meio do Decreto n.º 2208/97 o governo FHC impossibilitou a integração entre o
ensino médio e a educação profissional de nível técnico, atendendo às recomendações do
Banco Mundial. A nova legislação estimulou a articulação entre essas modalidades de ensino,
porém negou a possibilidade de integração. Essa concepção de ensino médio e de educação
profissional que determina a organização em duas modalidades que podem ser organizadas de
forma articuladas, porém, jamais integradas, deriva diretamente das proposições do Banco
Mundial.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – Parecer CNE/CEB n.º
15/98 – partem da premissa de que estaríamos vivendo em uma sociedade pós-industrial.
Nesse sentido faz apologia das transformações tecnológicas e dos novos dispositivos
organizacionais, destacando a facilidade para o processamento de informações e de
descobertas de novas fronteiras do conhecimento. Para essa perspectiva a reestruturação
produtiva só traz ganhos aos trabalhadores. Portanto, não cabe nenhuma crítica aos problemas
decorrentes das mutações no mundo do trabalho, tais como a degradação, a precarização e
aprofundamento do estranhamento social a que são submetidos os trabalhadores terceirizados,
subcontratados e submetidos à rotina das atividades multitarefa. O Parecer CNE/CEB n.º
15/98 consagrou a lógica das competências ao estilo cognitivista afirmando que as
competências e habilidades requeridas pela organização da produção exigem criatividade,
autonomia e capacidade de solucionar problemas contrapondo-se à repetição de tarefas
rotineiras.
O Parecer CNE/CEB n.° 15/98 postula que uma vez passada a fase de forte referência
nas necessidades produtivas, ou seja, foco nas demandas do mercado, a educação passaria
então a privilegiar os ideais do humanismo e da diversidade. Dessa forma, pressupõe uma
educação voltada para o desenvolvimento humano capaz de contribuir para a formação
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equilibrada na personalidade dos indivíduos. Esse Parecer destaca as aprendizagens
recomendadas pelo relatório Jacques Delors – aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a viver juntos e aprender a ser – argumentando que estas representam um enorme
desafio, pois exigem uma revalorização das teorias que destacam a importância dos afetos e
da criatividade no processo de assimilação do conhecimento.
A perspectiva do Parecer CNE/CEB n.º 15/98 se constitui numa concepção de trabalho
reduzida ao sentido utilitário, cotidiano e alienado, não importando se as atividades laborais
são realizadas em condições precarizadas e degradadas. Afinal, o que importa é o indivíduo
ter empregabilidade para se inserir no mercado de trabalho, ter uma renda que lhe permita
viver como cidadão e consumidor produtivo, desde que se mantenha dócil, útil e palatável ao
capital. Para se contrapor a essa concepção faz-se necessário repor o debate na perspectiva de
apreensão ontológica do trabalho, apreendendo criticamente o processo de hominização e
humanização por meio deste. Trata-se de desocultar o estranhamento individual e social,
enfrentando criticamente o problema de exploração e espoliação de classe, assim como as
concepções de educação e qualificação prisioneiras da lógica de classe burguesa.
O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 que dispôs sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Profissional de Nível Técnico reproduziu a concepção, os conceitos e os
princípios do Parecer CNE/CEB n.º 15/98, adequando-os à modalidade de educação
profissionalizante. Desse modo, conceitua a partir da LDB que a educação profissional
integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, deve
possibilitar aos indivíduos o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, por meio de
uma articulação com o ensino regular ou por diferentes meios de educação continuada, na
perspectiva de preparação para o exercício pleno da cidadania. Salienta que, em última
instância, a educação profissional caracteriza-se como um conjunto articulado de princípios,
critérios, definição de competências profissionais gerais do técnico por área profissional, com
procedimentos que devem ser observados pelos sistemas de ensino e pelas escolas com vistas
à equidade e à democracia.
O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 destaca a importância da flexibilidade na formação
profissional, mencionando as características do emprego no setor produtivo que tornam cada
vez mais tênues as linhas divisórias das práticas profissionais. Dessa maneira, preceitua que a
educação profissional de nível técnico deve possibilitar ao indivíduo as competências
necessárias para atender com desenvoltura as várias demandas de sua área profissional. Nesse
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sentido, preconiza-se que as habilitações profissionais devem ser reorganizadas por áreas
profissionais, com base nas competências específicas.
O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 reproduziu as recomendações do Banco Mundial e da
CEPAL, apropriando-se dos argumentos, segundo os quais é necessário romper com a antiga
institucionalidade e com os seus pressupostos pedagógicos e epistemológicos. Mais ainda,
partiu da premissa que seria necessário flexibilizar e reformar a educação profissional, porque
a sociedade estava em permanente mutação, processo que exigia que o trabalhador tivesse
autonomia intelectual e espírito crítico para compreender os princípios e fundamentos
científicos e tecnológicos dos processos produtivos. De acordo com tal concepção, seria
necessário o desenvolvimento de uma educação geral que propiciasse uma formação básica,
que preparasse o indivíduo para o trabalho e a cidadania. Nesse sentido, uma vez concluído o
ensino médio, o indivíduo deveria estar preparado para as aprendizagens específicas,
adaptando-se de forma flexível às exigências de aperfeiçoamentos para o exercício das novas
condições de trabalho decorrentes da reestruturação.
O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 salienta que a educação profissional de nível técnico
possui uma particularidade cuja identidade e especificidade são definidas por princípios
específicos, tais como o desenvolvimento de competências para a laborabilidade, a
flexibilidade, a interdisciplinaridade e também a contextualização na organização curricular,
que complementam a formação geral adquirida na educação básica. Esses princípios definem
a identidade dos perfis profissionais que se deseja formar e orientam a atualização permanente
dos currículos. Conceitua-se ainda o princípio da política da igualdade aplicada à modalidade
da educação profissional, destacando tratar-se de direito à educação e ao trabalho. Nesse caso,
a política da igualdade vincula-se ao aumento da laboralidade dos indivíduos.
O Parecer CNE/CEB n.º 16/99 argumenta que o princípio da ética da identidade na
educação profissional representa a valorização da prática de valores ao longo do
desenvolvimento do projeto pedagógico da escola técnica de nível médio, uma vez assumidos
os princípios inspirados na estética da sensibilidade e na política da igualdade. Em última
instância, o objetivo principal é possibilitar ao indivíduo – trabalhador – a constituição de
competências para gerenciar com autonomia a sua vida profissional. Nesse aspecto, a
educação profissional deve valorizar a autonomia intelectual e partir da ética já desenvolvida
na educação básica, para auxiliar o aluno na escolha de alternativas diferentes seja na
execução de atividades laborais ou na definição de metodologias mais eficazes para produzir
com qualidade.
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Enfrentar teórica e criticamente os pressupostos e argumentos das instituições
multilaterais, a lógica das competências fundada no cognitivismo, a pedagogia do aprender a
aprender, assim como os postulados dos Pareceres do CNE/CEB impõe a necessidade de, por
um lado, tomarmos a categoria trabalho na perspectiva ontológica, entendendo-a como
fundante da sociabilidade humana, como modelo da práxis social, sem reduzir a reprodução
social ao exercício do trabalho concreto. Nesse caso, devemos repor o trabalho como
protoforma da práxis social, nas ações do ser que põe sentido às suas atividades e dá respostas
a suas necessidades. Ou seja, é necessário repor a discussão para além do obscurecimento do
entendimento do trabalho reduzido à forma útil interesseira do capital. Por outro lado, é
necessário fazer pender o debate para a noção “relativista” de qualificação profissional,
trazendo à baila a discussão da construção e relação social da qualificação do trabalhador,
discutindo o conjunto das relações de trabalho, que vão desde o controle à questão salarial.
Para o capital, o trabalhador deve estar sempre predisposto a incorporar os novos
atributos – coquetel individual – consoantes às necessidades da produção flexível, abrangendo
as habilidades básicas e técnicas para enfrentar o imprevisto por meio da participação, da
comunicação em grupo, da multifuncionalidade e da polivalência. Enfim, o trabalhador deve
estar preparado para o exercício de múltiplas tarefas em um mundo em permanente mutação,
ao qual deve inevitavelmente adaptar-se.
A realidade concreta do início do século XXI revela uma crise histórica e estrutural de
longa duração do capital. Essa crise que se arrasta desde a década de 1970, conduziu o mundo
para problemas que se agravam em decorrência das ofensivas do capital. Este é o caso da crise
ecológica/ambiental, das diversas formas de manifestação da violência, das pandemias etc.
Mas, sobretudo, há o problema do desemprego e da precarização do trabalho.
De tal forma, que a ideologia do capitalismo manipulatório no contexto global visa a
constituição de uma educação funcionalista e cognitivista subordinada aos interesses do
capital. A educação proposta funda-se na lógica das competências, na pedagogia do aprender
a aprender, nos postulados da teoria do capital humano e da sociedade do conhecimento ou da
sociedade da informação cuja premissa é desenvolver as capacidades cognitivas prescritas nos
quatro pilares: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a
ser”, como se fossem as maiores novidades do século XXI. Nesse sentido, esta ideologia
constitui-se num fetiche, num subterfúgio extremamente gelatinoso e tinhoso.
Nesse sentido, a assim chamada “Aprendizagem ao Longo da Vida” constitui-se em
mais uma panaceia e também num paliativo ideológico, que possui um caráter utilitário,
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voltado para o interesse da valorização e acumulação do capital, da produtividade e da
competividade, embora se apresente como um discurso altruísta recheado do assim chamado
novo humanismo. Assim, também, devemos dar atenção especial à categoria de capital
intelectual, pois se trata de uma apropriação/adaptação da categoria de capital humano no
contexto do capitalismo de hegemonia financeira.
Na verdade, estamos vivendo uma época nebulosa e sombria para o trabalho, pois se
afirma a eterna tendência do capital em sua insaciabilidade e incontrolabilidade na busca pela
valorização. Entretanto, não se trata de negarmos a centralidade do trabalho. Ao contrário, em
decorrência da superexploração, precarização e degradação a que são submetidos milhões de
homens, mulheres e crianças, sobretudo, na periferia do sistema do capital e nos países ditos
emergentes, se faz necessário contrapor ao discurso do capitalismo manipulatório e resgatar a
proposta da escola unitária e politécnica nos clássicos do marxismo, com vistas à constituição
de uma alternativa de emancipação humana.
Nesse sentido, é extremamente contraditória a ideia de que estaríamos a experimentar
a sociedade do conhecimento ou da informação, de que haveria uma tendência à
concretização de uma “Aprendizagem ao Longo da Vida” Ou, ainda, que estaríamos a viver
na sociedade do “aprender a aprender”, que agora impera, na vida dos indivíduos e das
organizações, a primazia do “capital intelectual”. Ou seja, a ideologia do capital impõe a
obrigatoriedade de cada indivíduo ser o principal responsável pela sua formação e inserção no
mercado de trabalho, pela via da construção de competências para a empregabilidade.
De tal maneira, que é necessário enfrentar todo o conjunto categorial do capitalismo
manipulatório no contexto da globalização e da reestruturação produtiva fundada nos
dispositivos organizacionais do toyotismo. Para tanto, é preciso desocultar a ideologia no
âmbito da educação profissional proposta pelas instituições multilaterais e pela reforma que se
efetivou no Brasil durante os anos 1990. Assim, todas as categorias que se voltam para a
constituição de um novo nexo psicofísico fundado na constituição de um sujeito social útil e
palatável ao capital devem ser destroçadas. Dessa forma, devem ser problematizadas e
criticadas as categorias a-históricas de adaptação e adaptabilidade, o abstracionismo da
autonomia do indivíduo, a pedagogia do aprender a aprender; enfim, devemos criticar a
famigerada sociedade do conhecimento ou da informação para efetivamente conseguirmos
nos opor às noções de competência e de competências, assim como a de empregabilidadelaboralidade etc. Do mesmo modo, faz-se necessário aprofundar a crítica aos pressupostos da
teoria do capital humano. Essas categorias constituem o nexo do estranhamento social sob o
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capitalismo global, são instrumentos para a “captura” e “expropriação” da subjetividade e
para a desefetivação e culpabilização do trabalhador. Ou seja, é necessário repor a discussão a
partir dos clássicos do marxismo para efetivamente pensarmos a emancipação humana.
De modo que somente em uma perspectiva de formação que aponte para além do
capital seria possível uma autonomia e identidade autêntica, pois essas pressupõem a
emancipação humana, como já apontou Marx na Questão judaica (s/d). Pressupor autonomia,
criatividade, identidade e cidadania na sociedade do capital, sob os signos dos dispositivos
organizacionais do toyotismo, é ideologia rasteira, na qual o indivíduo é apenas um simulacro
do indivíduo, pois é um mero agente assujeitado das relações sociais, que, diga-se, são
relações sociais estranhadas.
Portanto, trata-se de repor o debate em termos de se contrapor à dicotomia públicoprivado como aparecem nas proposições das instituições multilaterais, pois aí reside um
processo de dominação de classe. É necessário ressaltarmos a relevância do setor público para
aqueles que vivem do trabalho. Além disso, devemos com base nos postulados marxianos
repor a discussão para além dos limites da emancipação política, pensando numa educação
para além do capital, ou seja, numa educação para a emancipação humana. Desse modo,
devemos apresentar uma discussão que reponha as questões da educação e da qualificação em
espaço de debate político, colocando a ideologia da nova educação profissional no bojo do
debate de uma perspectiva de construção e relação social da qualificação profissional, ou seja,
num problema de interesse de classe.
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