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RESUMO 
Neste artigo, procura-se através de um estudo bibliográfico de caráter crítico-analítico discutir a relação educação, 
trabalho e desenvolvimento. Para tanto, analisa-se as diferentes percepções sobre o conceito de trabalho e a 
transformação das relações sociais de produção ao longo do desenvolvimento do capitalismo na fase contemporânea 
para com isso destacar a influência dessas transformações na relação educação – trabalho. As contribuições de Gramsci 
e Pistrak nos conduziram, por fim, a entender a formação técnica de modo articulado também com as necessidades 
locais, regionais e territoriais dos diversos atores envolvidos na dinâmica socioeconômica, e não apenas no 
atendimento dos interesses de grupos historicamente contemplados pelas políticas implementadas pelo Estado.   
Palavras-chave: Educação. Trabalho. Desenvolvimento. 

 
EDUCATION, WORK AND DEVELPOMENT: SOME INQUIETUDES, MEANINGS AND PROPOSALS IN THE AGRICULTURAL 
SPACE CONTEXT. 

 
ABSTRACT 
This paper aims, trough a bibliographical and critical-analytical study, to discuss the relationship between education, 
work and development. With this purpose, it analyses different concepts of work and social networks of production 
transformation during the capitalism development in the contemporary phase, in order to highlight the influence of 
these transformations in the relationship between education and work. The contribution of Gramci and Pistrak leaded 
us to understand the technical formation  articulated with the local, regional and territorial needs of the several 
subjects involved in the socioeconomic dynamic, and not only to answer the interests of historically contemplated by 
the policies implemented by the State.   
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INTRODUÇÃO 

A Contemporaneidade está imersa no arcabouço do auge do desenvolvimento tecnológico e 

cientifico, ou nas palavras de Milton Santos (1998), constituindo o meio técnico – cientifico e 

informacional. Essas dimensões suscitadas no atual período histórico, enquanto forças produtivas, 

em que até a ciência constitui-se como elemento central no processo de produção, a ponto de se 

falar em “tecnologização da ciência” e “cientificização da técnica” 3, impõem desafios ao trabalho 

humano em seu processo de realização social.  

Em certa medida, o desenvolvimento das relações sociais modernas de produção, 

principalmente no tocante ao trabalho fabril (mas não restrito a ele, uma vez que as formas de 

reprodução das relações de trabalho no campo combinam aquelas consideradas tradicionais com 

as de cunho modernizante), revela o quanto o trabalho foi apropriado e explorado pela lógica de 

reprodução do capital. Nesse sentido, passou-se de uma exploração “simples”, pelo aumento 

continuo do trabalho repetitivo e mecânico, para outra do tipo “complexa”, pois muito mais do que 

a exploração do trabalho manual, exaustivo, tem-se a recriação dessas condições no plano do 

aumento da competitividade pela incorporação da técnica e da ciência ao processo produtivo ou 

mesmo pela desestabilização do emprego. Agora o principio é a luta pela garantia das condições de 

empregabilidade, cujo foco centra-se no domínio de habilidades e competências compatíveis com 

as necessidades oscilantes do mercado, em que, segundo os discursos hegemônicos, são os 

indivíduos os responsáveis diretos pelo seu fracasso ou sucesso profissional. 

Nesse sentido, enquanto o trabalho articula as dimensões técnicas e cientificas, fragmenta 

ainda mais o tecido social por recriar as formas materiais de reprodução das desigualdades sociais 

mediante seus reflexos na reorganização sócio-territorial do trabalho. Certamente a fragilidade não 

está na fusão entre o saber técnico e cientifico, mas nas formas como o trabalho se reproduz na 

sociedade contemporânea e os desafios e limites que isso implica ao desenvolvimento. 

É diante da fragmentação e reinvenção dessa fragmentação do trabalho enquanto categoria 

social ou dimensão de realização do sujeito social, político e econômico, que se procura colocar de 

forma analítica a relação entre trabalho e educação, seus condicionantes e possibilidades 

emancipatórias historicamente re-construídas pelos atores sociais. Portanto, inicialmente procura-

se analisar as diferentes percepções sobre o conceito de trabalho e a transformação das relações 

sociais de produção ao longo do desenvolvimento do capitalismo na fase contemporânea para com 

isso destacar a influência dessas transformações na relação educação – trabalho. Em seguida, 
                                                           
3 Conceitos utilizados por Meszáros (2005). 
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busca-se de forma mais explícita, principalmente através das contribuições de Gramsci e Pistrak, os 

fundamentos teóricos para a compreensão e crítica da educação profissional4 trazendo ao bojo da 

discussão a necessidade de colocar a referida temática no âmbito do desenvolvimento territorial. 

Portanto, a partir da análise da educação profissional e tecnológica, busca-se destacar algumas 

inquietações, discutir (novas) possibilidades e outros qualitativos à concepção de desenvolvimento. 

 

2. ASPECTOS DA NOÇÃO DE TRABALHO E A LÓGICA DE REPRODUÇÃO DO CAPITAL 

 

Especificar as noções de trabalho não significa fazer aqui um tratado sobre esse conceito. 

Portanto, analisam-se as contribuições de Marx, a fim de se avançar na discussão sobre o trabalho e 

suas transformações diante da lógica de reprodução do capital, além de inserir tal discussão no 

bojo da relação educação, território e desenvolvimento.  

Segundo Marx, em O Capital, o trabalho é a eterna necessidade natural de efetuar o 

metabolismo entre o homem e a natureza. Ou ainda, a “reprodução da vida do próprio indivíduo”, 

que lhe assegurava a sobrevivência. Nessa concepção, o trabalho apresenta-se como o meio de 

intermediação entre a sociedade e a natureza, em que através das materialidades criadas (re) 

constrói-se o espaço social. Isto é, a concretização da existência humana e a realização do ser 

humano enquanto ser social dá-se através do trabalho. Conforme afirma Antunes (2007, p. 125), o 

“trabalho mostra-se como momento fundante de realização do ser social”  

Se para Marx o trabalho é a realização da existência humana, por mediar a reprodução social 

pela transformação da natureza, sob a lógica da produção econômica; Arendt (2004), direciona sua 

análise enquanto processo histórico de transformação da vida econômica e política, 

principalmente. A autora acrescenta que Marx não distinguiu trabalho e labor, uma vez que todas 

as atividades na era moderna estão direcionadas a sustentação do processo vital.  

Além disso, a atividade do trabalho foi considerada “independente” das diferentes 

circunstâncias históricas. Isso porque Marx desenvolveu suas reflexões sobre o trabalho moderno 

sob a lógica de reprodução do capitalismo industrial. Outra questão levantada por Arendt refere-se 

ao que ela chama de 

ponto de vista puramente social, que é o ponto de vista de toda a era moderna, mas que 
recebeu sua mais coerente e grandiosa expressão na obra de Marx, todo trabalho é 
produtivo (...). O ponto de vista social é idêntico à interpretação que nada leva em conta a 

                                                           
4
 As discussões em torno da Educação Profissional e Tecnológica, no âmbito de suas articulações e rearticulações com a ideia de 

desenvolvimento, tomam aqui como parâmetro o ensino agrotécnico, visto que tais reflexões são frutos das pesquisas de mestrado dos 

autores.    
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não ser o processo vital da humanidade; e dentro de seu sistema de referência, todas as 
coisas tornam-se objetos de consumo. (ARENDT, 2004, p. 99-100).  

Essa discussão da obra de Arendt não será aqui aprofundada, pois não se toma seu 

pensamento sobre labor, trabalho e vida activa como referencial para analisar o trabalho na 

contemporaneidade. O importante enquanto contribuição sua é que, a esfera social é uma 

constituição moderna, portanto, refere-se ao desenvolvimento da sociedade diante da lógica de 

reprodução do capitalismo e em especial dos avanços técnicos e científicos provenientes da 

industrialização, ou ao que autores como Giddens (1991) chamou de “industrialismo” ao se referir 

as transformações sociais, ambientais, culturais e econômicas provenientes do processo de 

industrialização. 

Nesse sentido, como afirma Antunes (2007, p. 125-6), aquela concepção marxiana do 

trabalho enquanto realização do ser social é no interior da própria teoria de Marx questionada a 

partir da forma como o capital se apropria da força de trabalho. Desta forma, observa-se na 

atualidade a efetivação da “des-realização do ser social” (ANTUNES, 2007, p. 126).  

O autor acrescenta: 

ao invés do trabalho como atividade vital, momento de identidade entre o individuo e o ser 
genérico, tem-se, na sociedade regida pelo capital, uma forma de objetivação do trabalho, 
onde as relações sociais estabelecidas entre os produtores assumem, conforme disse Marx, 
a forma de relação entre os produtos do trabalho. (ANTUNES, 2007, p. 129). 

Portanto, essa des-realização é a expressão do processo de expropriação dos trabalhadores 

pelo capital. Desta forma, a ordem econômica capitalista reproduz-se, inicialmente pela 

expropriação do homem em relação à natureza, pela separação do trabalhador dos seus meios de 

produção. O que é aprofundado pela fragmentação da produção em que o trabalhador ver seu 

“saber fazer” igualmente expropriado. Nesse sentido, Engels afirma que 

A força produtiva que deriva da combinação dos trabalhadores é, pois, a força produtiva do 
capital. Porém, enquanto a cooperação deixava intacto o modo de trabalho individual, a 
manufatura o transforma e mutila o operário; incapaz de fazer um produto independente, 
converte-se em um simples apêndice da oficina capitalista. Os poderes intelectuais do 
trabalho desaparecem e desembocam no outro extremo. A divisão do trabalho 
manufatureiro produz a oposição dos trabalhadores às potências espirituais do processo de 
trabalho, que são dominadas pela propriedade de outro e pelo poder. (apud MARX; 
ENGELS, 2004, p. 28). 

 

Se por um lado, o processo de transformação do trabalho pelo capital concretizou a 

incapacidade de efetivação das atividades de trabalho enquanto processo vital do individuo; por 

outro, percebe-se que há a realização de tal processo para o capital. Assim, o trabalho ao invés de 
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reproduzir e realizar o ser humano, o ser social, é responsável pela continuidade da reprodução 

segmentada da sociedade e do próprio capitalismo em si. 

Portanto, o desafio conceitual coloca-se em como o trabalho pode ser concebido segundo as 

dimensões de realização da vida social, próprio da modernidade e do atual momento histórico. Isso 

porque o desafio é não dissociar o ser político do ser econômico, tampouco circunscrever o âmbito 

político apenas à luta sindical, por exemplo, enquanto forma de superação da relação desigual 

entre trabalho-capital ou ainda a própria superação do sistema capitalista.  

De certo, o desafio está naquilo que Marx assinalou como sendo “a necessidade de 

emancipar o homem do trabalho”, pois, segundo ele, “o reino da liberdade começa somente onde 

termina o trabalho imposto pela necessidade e pela utilidade exterior”. (ARENDT, 2004, p. 116). 

Significa, portanto, um processo de emancipação do trabalho em relação ao capital, isto é, 

circunscrito nas necessidades de reprodução da vida social e não do capital. Processo que cada vez 

mais se revela como contradição e imergido no campo das possibilidades, uma vez que as 

condições de reprodução social diante do modo de produção capitalista não se fazem superadas.  

Antunes (2007) acrescenta que, 

a emancipação do trabalho não se confunde com o tempo livre ou liberado, mas sim com 

uma nova forma de trabalho, que realize, em sua integralidade a omnilateralidade humana, 

o livre desenvolvimento das individualidades, a plena realização e emancipação do ser 

social. (ANTUNES, 2007, p. 132, grifo nosso). 

Cada vez mais se torna complexo pensar a realização do ser social através do trabalho, assim 

como a formação do trabalhador de modo a atender esse pressuposto, uma vez que o trabalho é 

re-elaborado para atender as necessidades crescentes do capital e recentemente no que Giddens 

chama de alta modernidade5 ou modernidade radicalizada, se é levado a pensar conjuntamente, 

em um primeiro momento, na degradação da vida social e do ambiente socializado6, em certa 

medida, em função dos avanços tecnológicos e científicos. 

                                                           
5
 Para Giddens, a modernidade “refere-se a estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do 

século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”. (1991: 11) Ele analisa a modernidade 
enquanto “descontinuidade” entre as ordens sociais tradicionais e as instituições sociais modernas, a partir do “ritmo de mudança 
que a era da modernidade põe em movimento”; “do escopo da mudança”, isto é, a abrangência global desta; e “a natureza das 
instituições modernas (o sistema político do Estado-Nação, a dependência por atacado da produção de fontes de energia, a 
transformação em mercadoria de produtos e trabalho assalariado)”. (p. 15-16). Portanto, a principal consequência da modernidade é 
a globalização cuja complexidade das mudanças engendradas no seio da relação local-global induz ao pensamento reflexivo. 
6
 Giddens utiliza o termo “ambiente criado” ao se referi as transformações sócio espaciais advindas do processo de industrialização. 

Desta forma, o autor afirma que “a indústria moderna, modelada pela aliança da ciência com a tecnologia, transforma o mundo da 
natureza de maneiras inimagináveis às gerações anteriores. [...] os seres humanos vivem num ambiente criado, um ambiente de 
ação que, é claro, é físico, mas não mais apenas natural” (GIDDENS, 1991, p. 66). Milton Santos (1998) é ainda mais emblemático ao 
afirmar que vivemos no atual momento em um meio técnico – científico – informacional impulsionando transformações não apenas 
no espaço, mas também no tempo. E acrescenta: “a produção já não é definida como trabalho intelectual sobre a natureza natural, 
mas como trabalho intelectual vivo sobre o trabalho intelectual morto, natureza artificial” (SANTOS, 1998, p. 41). É nesse sentido 
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Por um lado, o trabalho ao impactar negativamente de forma direta ou indireta sobre o 

“ambiente social” (seja pela atividade industrial ou agrícola, por exemplo) representa a submissão 

do trabalho à lógica e interesses do capital. Ao pensar, por exemplo, a expansão do capitalismo no 

campo a partir do modelo da Revolução Verde é possível perceber as transformações técnicas e 

sociais das relações produtivas e os impactos sócio-ambientais consequentemente materializados 

no meio rural. Por outro, a própria necessidade de reinvenção do capital expressa as mudanças nas 

relações de trabalho e tem recolocado a relação trabalho e capital de forma ainda mais dialética.  

As necessidades de reprodução do capital, além de não serem constantes no tempo, também 

estão submergidas aos seus ditames. Nesse sentido, é cada vez mais evidente que as conquistas 

dos trabalhadores, sejam elas nas relações sociais de produção ou de formação profissional, são 

mais significativamente conquistas do capital. Isso porque, a separação entre trabalho intelectual e 

manual sempre representou a reprodução das desigualdades sociais na esfera da produção, cuja 

divisão era expressa entre aqueles que dominavam o pensar o processo de produção e os que 

detinham simplesmente o saber prático. Nisso, eram e ainda são constantes as críticas em relação 

ao trabalho mecânico, repetitivo, não reflexivo. 

No entanto, se por um lado, o desenvolvimento técnico degradou a vida social pela 

precarização das relações sociais de produção, especialização do trabalhador, fragmentação do 

saber etc., por outro, foi a paulatina incorporação da ciência e da técnica conjuntamente ao 

processo produtivo que impulsionou as mudanças nos processos sociais de produção.  

Aqui cabe destacar dois pontos: a crítica a ciência enquanto força produtiva e a re-significação 

do trabalho na Contemporaneidade diante da incorporação crescente da ciência e da técnica aos 

processos produtivos ou mesmo pela emergência de uma nova lógica de organização da produção.  

Para Antunes (2007, p. 160), é falaciosa a tese habermasiana da transformação da ciência em 

“principal força produtiva”, em substituição ao valor-trabalho. A partir das observações do autor, 

verifica-se que a sobreposição da ciência ao trabalho, desconsidera as interações necessárias e 

existentes entre trabalho vivo e avanços técnico-científicos, além de não reconhecer as limitações 

impostas à ciência a partir da relação conflituosa entre capital e trabalho, a qual está submergida 

aos interesses de reprodução do capital em si. 

Desta forma, pode-se afirmar que o trabalho ainda detém sua centralidade enquanto força 

produtiva, porém, as mudanças de um trabalhador especializado para um flexível, daquele 

                                                                                                                                                                                                   
que o termo ambiente socializado aqui sugerido aglutina essa complexidade de transformações de forma mais ampla ao contexto 
contemporâneo. 
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trabalhador que realizava tarefas simples e repetitivas para outro que tende a desenvolver 

atividades de trabalho cada vez mais complexas, exigem a apropriação constante dos saberes 

científicos, a associação da ciência ao saber prático e o desenvolvimento das chamadas 

competências a fim de que o trabalhador torne-se multifuncional.  

Portanto, a complexidade desse fenômeno insere-se simultaneamente na crise do emprego, 

por um lado, e na emergência do trabalho mais dotado de conhecimento técnico – científico, do 

trabalhador qualificado, multifuncional ou mesmo do que seria indicativo de uma mudança de 

cunho qualitativo do trabalho social. O que não exclui o entendimento das re-significações 

históricas nas formas apropriativas do saber e do fazer pelo capital. Revela-se, assim, que na 

Contemporaneidade o trabalho passa por um processo de fragmentação, heterogeneização e 

complexificação combinado com as velhas bases estruturais e ao mesmo tempo com as próprias 

consequências desse novo momento de reprodução socioeconômica.  

Desta forma, diante dessas questões e em especial no que concerne a importância atribuída à 

ciência e a técnica no processo produtivo qualificando e revalorando o trabalho humano – que 

segundo Antunes (2007) pode ser até diminuído, mas não eliminado, como apregoa e acredita 

alguns autores – assim como o crescente aumento do desemprego que tem levado parcela 

significativa da população nacional a buscar alternativas de inserção econômica (economia 

solidária, cooperativismo, associativismo, etc.) ou mesmo a informalidade, só demonstra a 

importância de se re- pensar a relação capital e trabalho a partir da dimensão territorial, o que 

equivale também aos estudos sobre a formação profissional. 

Nesse sentido, potencializa-se a importância de se perceber até que ponto as possibilidades 

apresentadas pelo próprio sistema são inseridas ou cooptadas nas relações de trabalho no âmbito 

das organizações sócio-territoriais e de que forma a educação profissional também busca superar 

aquela formação fragmentada, parcial, dissociada da prática e não contemplativa das dimensões 

que constituem o ser social e sua realidade em seus múltiplos contextos. 

Tomando por base essas reflexões é imprescindível pensar como essas transformações nas relações 

sociais de produção foram e são reproduzidas no âmbito dos processos educativos de formação do 

trabalhador.  

 

2.1. A relação Trabalho e Educação na Contemporaneidade  
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A relação trabalho e capital como visto acima é contraditória e tende a reproduzir a lógica do 

capital. Nesse processo, o trabalhador vive o conflito do sentido do trabalho7 e a des – realização do 

ser social. O trabalho reflete a forma de estruturação e reprodução social que é por vez 

fragmentada, alienada.  

Sob tais circunstâncias, a formação educativa e profissional se insere na lógica do processo 

refletindo suas contradições e conflitos. Nesse sentido, a educação de modo geral não se dá 

dissociada ao movimento geral da sociedade e as formas de produção material. É buscando, 

portanto, entender as transformações vividas pelo capitalismo nas últimas décadas que se analisam 

os rumos e perspectivas projetadas para a educação, em especial a profissional. No bojo dessas 

transformações e novas perspectivas pedagógicas surgidas, ao mesmo tempo em que se critica a 

lógica racional e intencional inerente ao novo discurso pedagógico, busca-se também reconhecer 

como este se apresenta enquanto possibilidade de estruturação de mudança social. 

A partir do crescente desenvolvimento das capacidades técnicas e necessidade de mão-de-

obra humana para atender aos interesses do capital, em especial o industrial, a educação passou a 

ser também pensada a fim de corresponder aos interesses imediatos do capitalismo em vias de 

desenvolvimento.  

Tal perspectiva foi reforçada com o pensamento teórico do Capital Humano, a partir do qual 

foram formuladas Políticas Educacionais pelos diversos países, desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Buscava-se não apenas a relação direta entre trabalho e educação, mas também se incorporou à 

discussão a ideia de desenvolvimento. Isso porque naquele momento a crise econômica que 

assolava a economia mundial após a Segunda Guerra Mundial levou ao reposicionamento do 

Estado no tocante aos assuntos de ordem econômica, contrariando a perspectiva dos liberais. No 

bojo da constituição do chamado Welfare State (Estado de Bem – Estar Social) foi decisiva a 

atuação dos Governos nacionais na elaboração de políticas públicas e sociais, dentre as quais se 

destacou o planejamento de políticas educacionais cujo pano de fundo estava no alcance do 

desenvolvimento, através da educação. Portanto, faz-se necessário discutir sobre as racionalidades 

intrínsecas a teoria do capital humano no que tange aos aspectos da relação educação e 

                                                           
7
 Essa dimensão pode ser entendida a partir das reflexões de Ricardo Antunes (2007) sobre o conceito de estranhamento. Para ele, 

refere-se a transformação do que seria uma forma de realização do ser social em única possibilidade de subsistência do despossuído. 
(ANTUNES, 2007, p. 126). Ou seja, o trabalho perde seu sentido social (que seria uma forma de congregar as várias dimensões da 
vida, como a política, a econômica e a cultural) para se resumir a esfera meramente econômica pela garantia da satisfação das 
necessidades vitais imediatas. Nesse sentido, o estranhamento para Antunes (2007, p. 127) significa as barreiras sociais que 
obstaculizam o desenvolvimento da personalidade humana. 
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desenvolvimento e também quanto aos redirecionamentos do papel do Estado diante das 

transformações do capitalismo. 

 

2.1.1 - Teoria do Capital Humano: significado, (re) apropriações e desafios à educação  

 

Desde a segunda metade do século XX, em especial a partir da década de 1960, a chamada 

teoria do Capital Humano, elaborada por Theodore W. Schultz, inaugurou o pensamento 

econômico em Educação ou a economia da Educação. Para Schultz, a educação era vista como um 

vetor do desenvolvimento capitalista uma vez que o desenvolvimento tecnológico e científico por si 

só não eram capazes de explicar o aumento da produtividade. 

A educação tornou-se uma fonte de maior importância para o crescimento econômico, ao 

desenvolver uma agricultura e indústrias modernas. Assim, a educação ao ser concebida como um 

investimento individual e socialmente produtivo, no tocante a qualificação profissional, iria resultar 

simultaneamente em crescimento econômico, melhor distribuição de renda e redução da pobreza.  

Desta forma, os trabalhadores transformavam-se em capitalistas: a aquisição de capacidades 

e conhecimentos possuía valor econômico. Em suma, tal teoria emergiu nos anos 1960 como uma 

teoria do desenvolvimento econômico, visando explicar as desigualdades de desenvolvimento 

entre nações e também entre indivíduos, em que o subdesenvolvimento era considerado como 

uma questão de modernização de alguns fatores, como a qualificação de recursos humanos.  

No que se referia aos países pobres, Schultz (1985) acreditava que somente através da 

modernização da agricultura seria possível alcançar o desenvolvimento. Isto é, para ele, como 

muitos países subdesenvolvidos dependiam exclusivamente das exportações agrícolas, segundo a 

divisão internacional territorial do trabalho, o “bem-estar” da população pobre em muitos desses 

países só seria alcançado a partir do desenvolvimento das atividades agrícolas, o que, porém, não 

dependeria mais exclusivamente da disponibilidade de recursos naturais, energéticos e de terra 

cultivável, e sim do conhecimento científico e técnico, ultrapassando a visão da teoria econômica 

clássica. Segundo Schultz, 

en tanto que la tierra per se no es el factor critico em la cuestión de la pobreza, el agente 
humano si lo es: la inversión em el mejoramiento de la calidad de la población puede 
aumentar significativamente las perspectivas económicas y de bienestar de los pobres 
(SCHULTZ, 1985, p. 17). 

É importante considerar que na América Latina e em especial no Brasil, a questão agrária e da 

pobreza é muito mais complexa do que nos sugere Schultz. Há de se reconhecer a enorme 
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concentração de terras, a luta dos trabalhadores rurais e camponeses pela reforma agrária, a 

estrutura da propriedade familiar muito mais como unidade supridora de trabalho do que de 

produção agropecuária e a mecanização da produção agrícola pressionando o trabalho no campo. A 

questão atual certamente refere-se de que forma uma política educacional voltada para a formação 

técnica do trabalhador pode contribuir para a promoção social nos espaços rurais.   

Segundo Frigotto (1997, p. 92), “o capital humano expressa o conjunto de elementos 

adquiridos (não apenas os advindos da educação), produzidos e que, uma vez adquiridos, geram a 

ampliação da capacidade de trabalho e, portanto de maior produtividade”. Porém, pensar a 

formação do capital humano como solução para as desigualdades sociais, como produtor de 

igualdade de oportunidades é falho, pois isso não leva em conta as relações de poder, os conflitos, 

interesses antagônicos dos grupos sociais, as formas de acesso e disponibilização dos meios 

formativos desse capital, enfim, as diferenças de classe. 

  Além da existência das diferenças de classe que inviabilizam o conceito de capital humano, 

Frigotto (2006, p. 94) destaca mais três fatores: o acelerado processo de implosão dos Estados-

Nação, a nova divisão internacional do trabalho (uma vez que a teoria do capital humano está 

centrada no modelo fordista de produção) e a nova regionalização do mundo e concentração de 

capital e do conhecimento técnico - cientifico. Portanto, o desafio da educação não é mais a 

formação profissional para um modelo “estável” de produção, mas para atender ao que o autor 

chama de “sociedade do conhecimento”, que em certa medida busca dar conta da flexibilidade 

produtiva e de formação do quadro técnico e científico da era da globalização econômica.  

Os pressupostos teóricos da teoria do capital humano são, sem dúvida, pouco válidos para 

explicar a realidade social e para criar os meios necessários de superação desta ordem social, pois 

há um reforço ideológico de que os pobres são os únicos responsáveis pela sua condição material e 

socialmente vivida, além de enaltecer uma irreal igualdade de oportunidades diante da formação 

profissional, uma vez que a competitividade no mercado é assolador. Assim, as políticas sociais 

como meios de garantir a justiça social são deslegitimizadas. 

Gentili (2005), porém, coloca alguns pontos que são importantes para se repensar os 

princípios da Teoria do Capital Humano no sentido de reconhecer como se construiu um caminho 

que sugere poucos avanços no tocante a negação acrítica dessa teoria.  

Pode-se enumerar enquanto pontos potencialmente considerados negativos da teoria do 

capital humano: a responsabilização dos indivíduos pela sua condição existencial, pois sabendo que 

a aquisição de capacidades e conhecimentos possuía valor econômico, seriam socialmente 
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promovidos aqueles que tivessem maior grau de qualificação profissional, reforçando 

consequentemente a visão economicista da educação, além da falaciosa igualdade de 

oportunidades diante da formação profissional, visto que a competitividade do mercado sempre foi 

assoladora.  

Gentili (2005), sem desconsiderar esses aspectos, sugere pensar a importância desse 

pressuposto teórico na construção de “uma promessa da escola como entidade integradora” que 

tinha como finalidade expandir e universalizar os direitos econômicos e sociais próprio das 

necessidades intrínsecas de construção do Estado de Bem – Estar Social. 

É importante perceber como a perspectiva teórica do capital humano, apesar de suas 

limitações, tinha como base a garantia da competitividade das economias nacionais, com a 

consequente geração de riqueza social e renda individual como pressupunha Schultz (1973). Desta 

forma, Gentili (2005) chama atenção para o risco da omissão dos governos no tocante a pensar a 

educação e seu planejamento como questão central na elaboração de políticas públicas. 

Isso significa que as últimas décadas do século XX, marcadas pela proliferação do ideário 

neoliberal, em especial nos países da América Latina, assim como o desenvolvimento do 

capitalismo financeiro, a consolidação do processo de globalização, a reorganização territorial da 

produção no mercado global e, principalmente, a reestruturação dos processos produtivos, a 

reorganização das relações de trabalho, impulsionou o que Gentili (2005) chama agora de 

“desintegração da promessa integradora”, caracterizada pela “progressiva privatização da função 

econômica atribuída à escola‟ em que 

passou-se de uma lógica da integração em função das necessidades e demandas de caráter 
coletivo (a economia nacional, a competitividade das empresas, a riqueza social, etc.) para 
uma lógica econômica estritamente privada e guiada pela ênfase nas capacidades 
competências que cada pessoa deve adquirir no mercado educacional para atingir uma 
melhor posição no mercado de trabalho. (GENTILI, 2005, p. 51). 

Enquanto no bojo da teoria do capital humano as políticas nacionais orientavam-se no 

discurso do desenvolvimento econômico e a garantia do emprego, a tendência atual estar 

empenhada na defesa do principio da empregabilidade. Como salienta o autor anteriormente 

citado, o movimento atual da sociedade conduz ao enaltecimento da perspectiva individualista da 

teoria do capital humano e sua completa dissociação com o capital humano social, em que a 

educação deixa de ter papel central nas políticas públicas para o desenvolvimento econômico, isto 

é, acentua-se a racionalidade do capital. Aspecto que pode ser confirmado pela forma como países 
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subdesenvolvidos industrializados alcançaram índices de desenvolvimento econômico, ou melhor, 

de crescimento econômico, reproduzindo na mesma projeção as desigualdades socioeconômicas. 

Da mesma forma que o desenvolvimento da economia mundial em todos os seus aspectos 

impulsionou, no âmbito das políticas nacionais, uma desvalorização do planejamento educacional 

enquanto setor estratégico de desenvolvimento da nação, muito sob a influência do 

neoliberalismo; as contradições geradas pela lógica de reprodução do capital de modo a evidenciar 

a importância da relação local – global, em que cada vez mais ganha fôlego as estratégias locais de 

desenvolvimento, cujo discurso em certa medida passa a fazer parte da estruturação das ações (do 

planejamento nas diferentes esferas) do governo, presencia-se a necessidade de uma volta, pelo 

menos no âmbito da ação territorial, da velha associação do capital humano individual e do social. 

Tal perspectiva é mais estruturada sob a concepção de capital social. 

Essa contradição é evidente no que se refere em certa medida ao discurso do mercado e do 

planejamento educacional buscando atendê-lo e por outro lado às necessidades surgidas a nível 

territorial. Na verdade, o problema da relação educação e trabalho é cada vez mais complexo, pois 

a dinâmica territorial ao mesmo tempo que produz novas demandas, apropria-se das contradições 

geradas no seio das relações de reprodução do capital. Há, portanto, um movimento combinado e 

fragmentado. De modo a especificar tal afirmação, é preciso entender os reflexos das orientações 

das reorganizações do processo produtivo, isto é, as relações sociais de produção material, e suas 

mutações ao longo do processo histórico nas últimas décadas sobre as orientações e perspectivas 

da educação e da formação profissional, para assim compreender de que forma os discursos se 

confrontam e se combinam.  

Ao longo do processo de desenvolvimento do capitalismo, podem-se destacar duas grandes 

tendências de organização do trabalho produtivo: a taylorista e fordista, cujas características 

internas em pouco se diferem, tendo, pois, o trabalho manual e repetitivo, com ênfase nas 

especializações, a rigidez produtiva, seus elementos centrais; e a tendência toyotista a qual impõe 

outro tipo de trabalho e de trabalhador.  

Nas últimas décadas, observou-se o acelerado desenvolvimento tecnológico e cientifico 

aplicado à produção, assim como a reorganização territorial do trabalho, com a nova Divisão 

Territorial do Trabalho (DTT), em que alguns países subdesenvolvidos se industrializaram em função 

da desconcentração industrial promovida pelos países centrais, industrializados ou desenvolvidos. 

Essa dinâmica levou estes países a re – locarem seus contingentes de trabalhadores para outros 
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ramos produtivos, a exemplo do de serviços, mas principalmente o de pesquisa e produção 

tecnológica. 

As poucas indústrias que concentram suas atividades nos países desenvolvidos exigem um 

novo perfil de trabalhador que seja capaz de dominar integralmente o processo de produção e 

conciliar o fazer ao pensar a fim de garantir as exigências competitivas do mercado: alto padrão de 

qualidade, etc. O trabalhador reflexo desse novo modelo produtivo emergido no Japão e que 

passou a dominar os principais circuitos produtivos dos países “desenvolvidos” é flexível, 

polivalente, tecnicamente dinâmico e reflexivo, não restrito a rigidez da produção tampouco a 

exigência da fragmentação do trabalho e do trabalhador do modelo taylorista e fordista. 

Apesar de tais modelos terem sido desenvolvidos e pensados para a fábrica, acabaram por 

invadir as relações sociais de produção como um todo, além de influenciarem diretamente os 

processos educacionais e de qualificação profissional. 

“A escola é uma instituição historicamente determinada, uma construção humana que se 

articula ao processo de produção das condições materiais de sua existência”, (SAVIANI, 2005, p. 33) 

e mesmo sabendo que a escola não está restrita a essa função, o pensar o processo pedagógico 

diante do capitalismo revela a relação educação – capital, a fim de atender aos interesses 

produtivos deste, quer seja indiretamente através da dissociação e segmentação do saber prático e 

teórico ou de forma direta na estruturação dos cursos de formação profissional.  

Portanto, a educação ou a proposta pedagógica inserida no contexto histórico do modelo de 

produção taylorista / fordista, quando não preocupada com a racionalidade técnica, procurava 

atender à lógica de organização social, que por sua vez refletia a rigidez e estabilidade do processo 

produtivo. Nesse sentido, Kuenzer afirma que 

a base taylorista / fordista originou tendências pedagógicas que, embora privilegiassem ora 
a racionalidade formal, ora a racionalidade técnica nas versões sempre conservadoras das 
escolas tradicional, nova e tecnicista, sempre se fundamentaram no rompimento entre 
pensamento e ação. (KUENZER, 2005, p. 83). 

Como há uma interdependência relacional entre produção material, reprodução social e 

formação do individuo através dos processos educativos formais e informais vale destacar a 

afirmação de Marx e Engels. Segundo eles, 

A ciência e o conhecimento passam a ser propriedade do capital, e o trabalhador se 
encontra enfrentando-os. [...] Este é um ponto do qual se deduzem, pelo menos, duas 
consequências: por um lado, está na base do enfrentamento de classe; por outro, é o 
fundamento de uma limitação substancial do desenvolvimento do individuo. Se a primeira 
alude diretamente a exploração – a apropriação dos meios produtivos e da ciência e da 
cultura com eles, permite a exploração – a segunda afeta substancialmente a educação e 
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formação dos indivíduos – a limitação de seu conhecimento mutila e reprime o 
desenvolvimento de suas faculdades criadoras. (MARX; ENGELS, 2004, p. 11-12). 

Tomando como base a análise feita até aqui sobre o que Kuenzer (2005) chamou de 

pedagogia taylorista / fordista e as evidências de Marx e Engels, pode-se mesmo afirmar que esse 

modelo de ensino buscou atender as demandas requeridas pelo mercado e pela estrutura social 

vigente, cuja função da educação baseava-se na formação de trabalhadores e dirigentes. 

No atual momento, a função da escola, assim como as expectativas de sua emancipação, 

encontra-se imersa numa teia ainda mais complexa de relações, interesses e re-significações 

produzidas pelo capital. Aliás, segundo a perspectiva de Kuenzer (2005) é impossível pensar 

verdadeiramente na construção de um processo emancipatório sem que esteja superada a 

estrutura social vigente. Isso, porém, não invalida conceber essa construção como um movimento 

fragmentário e de resistência, pela qual se criam possibilidades, a partir das contradições geradas 

no seio do desenvolvimento do próprio sistema capitalista.  

A emergência da sociedade do conhecimento sob a influência, principalmente do 

desenvolvimento técnico - cientifico e informacional, da organização flexível do trabalho e a 

reprodução do ideário neoliberal, representa no plano da formação do trabalhador, na dimensão 

educacional, a recomposição dos interesses do capital e as contradições a ele inerentes, cujos 

princípios evidenciados são os de “qualidade total, flexibilização, descentralização, formação 

abstrata e polivalente, participação e autonomia” (FRIGOTTO, 1997).  

Como se observou anteriormente, nas últimas décadas o mercado tem começado a exigir, ao 

invés de profissionais “adestrados” e controlados pela máquina, trabalhadores com um novo perfil: 

criativos, mais qualificados técnico-informacionalmente, com ampla capacidade de discernimento 

É sob esse novo processo de organização e gestão do trabalho, sob a égide do capitalismo 

financeiro, da globalização e do neoliberalismo, que as contradições historicamente construídas no 

âmbito da relação educação – trabalho e capital foram reconstruídas. 

Kuenzer (1999, p. 19), de modo geral, destaca alguns pontos importantes no tangente ao 

perfil e ao processo de formação do “novo trabalhador”. São eles: 1) “valorização do conhecimento 

cientifico” (não apenas restrito ao conteúdo, mas ao domínio e conhecimento do caminho 

metodológico percorrido), significando cada vez mais reflexão sobre a prática, associação do fazer 

com o pensar; 2) “educação inicial e continuada” para apreender as complexificações do processo 

de produção, assim como o acelerado desenvolvimento tecnológico e científico; 3) coletivização do 

trabalho pelo compartilhamento de responsabilidade, informações e conhecimentos; e 4) além da 
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competência técnica e cientifica, prioriza-se também a “competência ética, o compromisso político 

com a qualidade da vida social e produtiva”. 

Esses dois últimos pontos são de fundamental importância uma vez que a tendência atual de 

conceber os processos formativos dos trabalhadores, pelo menos no discurso, está tendendo a 

evidenciar o aspecto da interação social e do compromisso político-social.  

As mudanças engendradas pelo modelo flexível para a formação do profissional do século XXI 

é por vez prospectiva no sentido de trazer à pauta as angústias dos educadores que criticavam o 

modelo pedagógico tecnicista, do taylorismo / fordismo. Se antes se criticava a rigidez, a 

fragmentação, o descompromisso político-social, os processos mecânicos, a dissociação teoria – 

prática, o não domínio reflexivo de pensar o trabalho, como itens negligenciados na formação do 

jovem trabalhador; agora, o mesmo vê-se submergido numa lógica pedagógica que tende a 

contemplar esses aspectos, porém não menos perigosa. 

Pode-se afirmar que o capital se apropriou do discurso contra – hegemônico para construir 

suas bases a fim de dar continuidade a sua reprodução. Assim, o foco agora é outro. No momento 

atual, começa-se a criticar a forma como o capital tornou possível o tão sonhado discurso da 

transformação ou da emancipação dos processos educacionais voltados a minimizar ou superar a 

antiga relação desigual e de exploração entre educação – trabalho e capital, o que na verdade não 

foi superado tampouco amenizado. Faz-se, portanto, necessário apresentar essa dinâmica de 

debates reformulados, “inovados”, para assim colocar o que aqui se chama de uma abordagem 

territorial da relação educação – trabalho.  

Nesse sentido, Kuenzer (2005) destaca que o princípio da flexibilidade, longe de representar a 

emancipação do sujeito, significa o compromisso da escola de formar não mais estoques de 

trabalhadores, mas para a produção segundo a demanda. Aqui também se pode salientar aquilo 

que Gentili (2005) considera como empregabilidade. Isto é, a direção tendenciosa para o que seria 

a promoção do trabalhador em seu processo de formação e qualificação constitui-se ou vem se 

constituindo como mecanismo de uma nova ordem ainda mais cruel, pois re – significa o trabalho e 

a condição de inserção do trabalhador no mercado. Com isso a detenção de um conjunto maior de 

saberes, competências, habilidades e tantas outras adjetivações, torna-se cada vez mais condição 

indispensável para a sobrevivência dos sujeitos trabalhadores. 

Ainda completando essa discussão, acrescenta-se o argumento de Kuenzer (2005) para 

justificar necessariamente a não “politecnização” da educação pelo capital. Para ela, 
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A politecnia enquanto unidade entre teoria e prática, resultante da superação da divisão 
entre capital e trabalho fica historicamente inviabilizada a partir das bases materiais de 
produção do capitalismo, em particular neste regime de acumulação. A unitariedade, 
portanto, inscreve-se no campo da utopia, como condição a ser construída através da 
superação do capitalismo. (KUENZER, 2005, p. 90). 

 

Portanto, a autora sustenta que no momento atual o que se verifica é a polivalência do 

trabalhador e de sua formação, uma perspectiva diferente e de não libertação do trabalhador 

frente ao capital, como pressupõe a proposta de politecnia.  

É inegável que a polivalência não implica em mudança qualitativa ao trabalhador nem ao 

trabalho pedagógico, pois a tendência é ampliar a capacidade do trabalhador desempenhar 

múltiplas tarefas; sendo no plano pedagógico, fortemente influenciada por uma proposta 

interdisciplinar, como pressupõe Kuenzer (2005). No entanto, seria a politecnia (mesmo 

reconhecida como utopia) ainda uma saída válida para os problemas inerentes a relação desigual 

entre capital – trabalho e educação – trabalho?  

Os princípios norteadores do conceito de politecnia, a exemplo do 

domínio intelectual da técnica, [trabalho flexível], superação de um conhecimento 
meramente empírico e de formação apenas técnica, através de formas de pensamento 
mais abstratas, de crítica, de criação, exigindo autonomia intelectual e ética, [conhecimento 
da totalidade que significa] o domínio das relações estabelecidas entre os fatos (KUENZER, 
2005, p. 89) 

são indicativos de necessidades históricas ao processo de formação do trabalhador de modo a 

tornar o trabalho uma realização efetiva do ser social. O problema certamente está circunscrito na 

concepção tão difundida dos teóricos e educadores marxistas que buscaram em Marx a concepção 

de politecnia enquanto uma “educação tecnológica que recolhe os princípios gerais e de caráter 

cientifico de todo o processo de produção” (MARX e ENGELS, 2004, p. 68). 

Como se viu, anteriormente, no tocante a apropriação dos princípios da politecnia 

transformados em polivalência e incorporados aos processos educativos de formação, nos moldes 

reprodutivista do capital, além da duvidosa contemplação do que de fato seria uma consolidada 

formação voltada ao domínio intelectual da técnica, é importante pensar como fundamental uma 

concepção de educação tecnológica centrada na articulação das necessidades dos sujeitos sociais 

territorialmente gestadas, em que a dimensão intelectual esteja sempre acoplada a dimensão 

prática e articulada aos compromissos políticos e éticos da sociedade e cujas aspirações individuais 

decorrentes do movimento histórico, se dêem consoante a uma re – significação do projeto sócio-

territorial, o que em termos formativos pode ser abarcado pela educação continuada. Tem-se, no 
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conjunto, não apenas uma educação fundada sob a perspectiva teórica e prática, mas também 

estratégica, o que é fundamental para a abordagem territorial da educação profissional. 

Enfim, a questão não está (e o movimento histórico tem demonstrado isso) necessariamente 

no ensino técnico em si (ou pelo menos não deveria estar), mas na forma como a educação voltada 

para a formação profissional tem se distanciado dos princípios políticos e sociais, como salienta 

Frigotto (2006). É nesse sentido, que se busca pensar o significado do Trabalho como principio 

educativo a partir das contribuições de Gramsci, para assim estruturar uma concepção clara de 

educação profissional articulada com um projeto de desenvolvimento territorial. Nesse sentido, as 

reflexões de Pistrak também serão essenciais para se refletir a dimensão política, técnica e 

territorial da educação tecnológica, profissional. 

 

2.2 - A Escola do Trabalho e o trabalho como principio educativo 

 

A riqueza do pensamento gramsciano, em especial, e também as contribuições das 

características da “escola do trabalho” segundo Pistrak são fundamentais para a construção de uma 

re - leitura contemporânea sobre a formação profissional.  

Desta forma, busca-se rapidamente apresentar a síntese do pensamento desses autores, de 

modo a destacar os limites de suas concepções e as possibilidades teóricas e epistemológicas para a 

construção de uma crítica e mais apropriadamente de uma análise da relação educação, trabalho e 

desenvolvimento.  

 

2.2.1 - Contribuições do pensamento de Gramsci  

 

O solo fértil do pensamento de Gramsci sobre educação e trabalho pode ser evidenciado a 

partir do que se pode considerar como seus três pressupostos fundamentais: 1) a indissociabilidade 

entre o homo faber e o homo sapiens; 2) a formação do trabalhador a partir dos princípios 

metodológicos da ciência e da técnica; 3) e, principalmente, a dimensão política da formação 

profissional.  

 Segundo proposta de Gramsci, a formação técnica, profissionalizante, deveria se dar após a 

escola única, ficando, pois a cargo da universidade – academia a chamada formação interessada 

para o mercado. Porém, isso não significava que uma vez atendida a dimensão produtiva, a escola 

profissionalizante deveria isentar-se da dimensão política. Tal perspectiva é no mínimo complexa 
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para a sociedade do inicio do século XXI por duas razões: 1) as formas ainda desiguais de inserção 

no nível superior para as camadas mais pobres da população e a necessidade desta de se inserir no 

mercado de trabalho; 2) a capacidade re - inventiva do capital que vem se apropriando de uma 

educação cada vez mais considerada desinteressada no tocante a formação técnica e interessada 

no plano do mercado (questão abordada na seção anterior). 

A grande preocupação de Gramsci no que se referia a escola unitária – integrar saber teórico 

e saber prático (mundo do trabalho), ciência produtiva e humanista, escola profissionalizante e 

escola propedêutica – parece ter alcançado o seu alto grau de complexidade diante da própria 

difusão de interesses do capital sob a lógica toyotista. 

  Desta forma, o que realmente poderia nortear a concepção de educação profissional? Será 

que a perspectiva de Gramsci de que o papel da escola no tocante a preparação para o trabalho 

deveria orientar-se na “aprendizagem dos hábitos adequados para lidar ou lutar no mundo – do – 

trabalho” (NOSELLA, 2004, p. 128), tornou-se, no atual momento histórico, uma questão central? 

Acredita-se que os aspectos mais importantes extraídos da escola unitária de Gramsci ou 

mesmo da concepção do trabalho enquanto principio educativo foram as dimensões: filosófica – 

política e teórico - metodológica.  

Quanto ao método, a escola buscava compreender a prática do trabalhador segundo os 

aspectos científicos que orientavam de forma genérica o trabalho produtivo, sob a égide da 

formação humanística. Isso porque, para Gramsci, o trabalho como “principio educativo ao 

processo pedagógico” não deveria se dar “de forma mecânica, imediatista, reducionista e 

profissionalizante” (como um treino) (NOSELLA, 2004, p. 100), mas no sentido de levar o 

trabalhador a compreender e dominar a dimensão intelectual do trabalho, da técnica.  

Desta forma, a perspectiva metodológica de organização do trabalho pedagógico tinha como 

objetivo formar intelectuais que dominassem o saber técnico geral e tivessem consciência política. 

Assim, o processo educativo alcançaria seu maior objetivo: tornar orgânico e unitário a necessidade 

e a liberdade, de modo que a primeira se tornasse humana e racional; e a segunda, concreta e 

objetiva. 

Apesar de Gramsci defender uma escola desinteressada para o trabalho, no sentido de uma 

formação estritamente técnica ou objetivamente profissional, acredita-se que a discussão deva ser 

deslocada, não para o caráter da unitariedade da técnica, mas, pelo contrário, para a necessidade 

da formação no âmbito político e social. Primeiramente, deve-se reconhecer a latente necessidade 

de formação profissional e tecnológica no contexto dos países em desenvolvimento ou emergentes, 



           Revista de Humanidades, Tecnologia e Cultura 

Faculdade de Tecnologia de Bauru                        número 01 – volume 01 – dezembro/2011 

P
ág

in
a2

1
 

em especial, no que tange a contradição do crescimento econômico sob a égide da reprodução das 

desigualdades sociais e econômicas. Porém, isso não deve representar a territorialização da 

formação profissional a fim de atender a lógica reprodutiva do capital, portanto, calcado em 

modelos tecnicistas e baseado no treinamento profissional. 

É crucial que a proposta de formação profissional, técnica e tecnológica contemple o 

entendimento dos processos, os caminhos metodológicos da ciência e da técnica. Além disso, ao 

perceber que a dimensão técnica tende no atual momento histórico alcançado seu patamar maior 

de importância, pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico contínuo, a fim de atender 

as necessidades reprodutivas do mercado, outras estratégias precisam ser pensadas a fim de 

contribuir para a formação social do trabalhador, no que tange ao domínio dos processos de 

desenvolvimento tecnológico, científico e informacional. 

Nesse sentido, é pertinente a concepção de Mészáros (2005) em relação à educação 

continuada, não como meio de submissão do trabalhador ao capital, mas como estratégia de 

possibilitar a contínua formação profissional no âmbito do entendimento dos processos técnico-

científico-informacionais segundo as necessidades conjunturais emergidas e principalmente a partir 

da proposição de projetos sociais ou sócio-territoriais de desenvolvimento.  

Isso evidencia a necessidade das escolas de formação profissional pensarem sobre os 

territórios nos quais estão inseridas, fortalecer sua inserção territorial, não sendo apenas lócus de 

formação de capital humano, mas envolvidas na reflexão / proposição e implementação de políticas 

de desenvolvimento. Aspecto que exige, por um lado, discussão sobre a função social dessas 

escolas, sobre sua proposta curricular e pedagógica, seu projeto político-pedagógico; e por outro, o 

entendimento, por parte dos governos, dessas unidades de ensino como importantes vetores de 

articulação das políticas de desenvolvimento territorial. 

Portanto, as escolas de formação profissional devem ser também espaços de formação sócio-

política. No que se refere ao ensino agrotécnico, por exemplo, é a dimensão político – social, no 

âmbito da apreensão das diversidades produtivas e sociais no campo que cada vez mais carecem de 

um olhar cuidadoso no processo de formação desses técnicos. Significa que tão importante quanto 

os aspectos técnicos formativos é a compreensão da realidade do campo, a análise crítica dos 

valores sócio-culturalmente construídos que subjugam a vida no campo, a cultura do homem e 

mulher do campo. Além disso, pensar uma formação profissional calcada na participação política, 

no entendimento das questões políticas e que direcione a construções de estratégias sociais, 

políticas, técnicas e econômicas que condicionem a potencialização da reprodução social no campo.  
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Sob essa lógica, o trabalho como principio educativo deve ser buscado na maior proximidade 

entre teoria e prática, entre ensino técnico e humanista de cunho profissionalizante e de formação 

do sujeito político. No entanto, no tocante a formação do técnico em agropecuária há outra 

dimensão que no atual contexto sócio-histórico tende a se tornar imprescindível: a comunicacional. 

Significa, portanto, que a dimensão prática no meio rural (porém não restrito a esse espaço) é 

dinâmica e exige do técnico não apenas o conhecimento do que fazer, mas a capacidade de 

informar e se formar constante e conjuntamente com os produtores rurais. Desta forma, o 

processo produtivo torna-se também processo pedagógico. 

 

2.2.2 - Contribuições do pensamento de Pistrak  

 

M. Pistrak (1888 – 1940), educador russo, através de suas reflexões pedagógicas elaboradas a 

partir de sua prática enquanto professor e de militante socialista, ofereceu importantes subsídios 

sobre os fundamentos do que ele concebia como a Escola do Trabalho integrada a vida social e 

constituindo uma ferramenta na re-construção de um modelo soviético de sociedade. Não é 

pretensão aqui entrar no mérito da questão sobre a Revolução Russa, porém entender os 

elementos constitutivos da escola como projeto de sociedade.  

Dentre os princípios evidenciados por Pistrak na estruturação da Escola do Trabalho – 

relações com a realidade atual e auto-organização dos alunos – destaca-se fundamentalmente o 

primeiro por algumas razões. Esse princípio para Pistrak constituiu-se na base de concepção da 

escola, uma vez que esta realidade resultava nas perspectivas do planejamento da educação, a 

aplicação do método dialético no processo educativo, a compreensão do ensino enquanto ato ativo 

que depende, nesse caso, da pesquisa, momento de entender a realidade, problematizá-la e buscar 

as soluções possíveis para os problemas.  

Levando em consideração que o centro da questão colocada por Pistrak está ligado ao 

processo de construção de uma nova sociedade sob a égide da escola em sua relação intima com o 

trabalho, este por consequência também assume o papel central no principio da “realidade atual”. 

Nesse sentido, afirma o autor que, 

No fundo, poderíamos definir a realidade atual da seguinte forma: luta pelas formas sociais 
novas do trabalho. A partir daí o trabalho se encontra no centro da questão, introduzindo-
se na escola como um elemento de importância social e sociopedagógica destinado a 
unificar em torno de si todo o processo de educação e de formação. (PISTRAK, 2000, p. 44). 
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É evidente que, por um lado, na sociedade contemporânea e sob a lógica do capital, a função 

atribuída à escola ainda se refere à reprodução das diferenças de classe ou mais explicitamente aos 

interesses do mercado, através da educação profissional. Por outro, a proposta de Pistrak, orienta-

se em conceber a centralidade do trabalho no seio do processo pedagógico, uma vez que seu 

pensamento está embebido do viés revolucionário e de reorganização da sociedade, o que o difere 

consideravelmente da perspectiva de Gramsci quando este fala em escola desinteressada, porém 

orientada para a compreensão histórica e metodológica do desenvolvimento técnico – cientifico da 

sociedade moderna. 

Apesar do interesse direto de Pistrak pela Escola do Trabalho ou o trabalho na Escola, ele 

afirma que  

O trabalho na escola, enquanto base da educação, deve estar ligado ao trabalho social à 
produção real, a uma atividade concreta socialmente útil, sem o que perderia seu valor 
essencial, seu aspecto social, reduzindo-se de um lado, à aquisição de algumas normas 
técnicas, e, de outro, procedimentos metodológicos capazes de ilustrar este ou aquele 
detalhe de um curso sistemático. Assim, o trabalho se tornaria anêmico, perderia sua base 
ideológica. (PISTRAK, 2000, p. 38). 

Nesse sentido, os autores parecem completar-se, pois a crítica feita por Pistrak refere-se ao 

tecnicismo e mesmo a compreensão metodológica da técnica-trabalho e da ciência-trabalho desde 

que não se tenha um projeto social definido. É claro que, sob o capitalismo e suas respectivas 

formas de organização das relações sociais de produção, os objetivos em termos de resultados dos 

processos educacionais estão intimamente vinculados às necessidades do mercado. A questão, 

porém, é compreender ou mesmo pensar uma proposta de educação profissional que esteja, 

sobretudo, vinculado a um projeto territorial, isto é, não atenda apenas a lógica do mercado, mas 

também aos interesses dos atores e a proposta de desenvolvimento dos espaços territoriais. 

De modo geral, o importante é perceber o valor social do trabalho tanto para o 

desenvolvimento individual quanto para sua inserção no ambiente social. Por isso, Pistrak considera 

imprescindível estudar o trabalho que é socialmente útil, que determina as relações sociais dos 

seres humanos, porém sem perder de vista a “explicação cientifica das diferentes fases do 

trabalho”.  

Levando em consideração que o objetivo da escola é permitir ao aluno a compreensão 

cientifica da organização técnica do trabalho, ou seja, a compreensão das bases técnicas do 

trabalho, as oficinas escolares para Pistrak tinham a função relevante de ser o campo imediato de 

experiências e comparações; no entanto, a qualidade pedagógica devia ser garantida 

principalmente a partir da ampliação da criatividade técnica. De modo geral, o pensamento desse 
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autor tem como referencial a primazia do trabalho social associado a relação indispensável da 

ciência – trabalho ou teoria – prática, cuja dimensão política constrói-se na compreensão dialética 

do meio social e do trabalho em sua extensão.  

Certamente, entre os méritos dos pressupostos teóricos de Pistrak está a problematização 

que ele fez em relação ao ensino de caráter geral (improdutivo) ou aquele de cunho mais técnico. 

Nesse sentido, mesmo considerando que os princípios gerais norteadores da escola do trabalho 

soviética baseava-se na politecnia, o autor conclui que o trabalhador precisa: “de uma boa 

preparação geral, de uma boa introdução de conjunto ao estudo de uma determinada profissão e 

de um conhecimento perfeito de uma forma precisa do trabalho” (PISTRAK, 2000, p. 89). 

Portanto, cabe a escola uma formação básica social e técnica, em que haja a relação direta 

entre teoria e prática de modo a permitir ao aluno compreender a realidade na qual está inserida e 

gerir-se autonomamente nas relações sociais e produtivas; nestas, principalmente, através da 

compreensão cientifica de seu trabalho de modo a ser capaz de “se elevar do problema prático à 

concepção geral teórica, demonstrando iniciativa na busca de soluções” (PISTRAK, 2000, p. 90). 

O conjunto dessas contribuições de Pistrak e Gramsci serviu não apenas para esquadrinhar as 

formas pelas quais a relação educação e trabalho pode ser ideologicamente concebida, mas para 

nortear uma concepção de educação técnica em termos de possibilidades que emanam do 

contexto histórico.  

 

3. EDUCAÇÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO: da (re) articulação de discursos à análise 

propositiva 

 

As discussões feitas sobre a relação educação-trabalho, capital humano, assim como os 

processos de formação do trabalhador – em especial as contribuições de Gramsci sobre a latente 

necessidade de formação sócio-política e os atributos do trabalho como principio educativo, assim 

como as abordagens de Pistrak sobre a importância da escola se aproximar das necessidades da 

economia, porém proporcionando uma compreensão dialética do meio social e do trabalho 

produtivo – revelam o esgotamento de se pensar a educação para o desenvolvimento entendido 

como simplesmente crescimento econômico. O que indica, por um lado, as articulações e/ou 

contradições entre o pensar as políticas educacionais e o projeto formativo das escolas técnicas e 

os interesses do capital; e, por outro, as próprias contradições inerentes as reorientações desses 

interesses em virtude das necessidades do capital garantir sua própria reprodução.  
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Nesse sentido, cabe um aprofundamento sobre a trajetória do conceito de desenvolvimento 

de modo a destacar suas correlações com as políticas educacionais, explicitando de que forma as 

contradições são postas e evidenciando as possibilidades que emergem do processo. 

Buscando desconstruir a ideia de desenvolvimento como sinônimo de crescimento 

econômico, muitas adjetivações foram e continuam sendo incorporadas ao conceito de 

desenvolvimento no intuito de demonstrar seu caráter multidimensional como, por exemplo, 

integrado, endógeno, local, sustentável, sócio-espacial e mais recentemente territorial.  

Certamente, os próprios efeitos do entendimento do desenvolvimento sob o ideário ocidental 

que o vê como estágio, modelo ou maturação – desconsiderando o caráter “aberto” (SACHS, 

2008b) ao qual está circunscrito tal conceito – impulsionaram a emergência de tais qualitativos 

conceituais. Com isso, observou-se ao longo das últimas décadas a acentuação das desigualdades 

socioeconômicas, desemprego, degradação ambiental, caminhando paralelamente com o aumento 

dos índices de crescimento econômico, com o aumento do desenvolvimento técnico – científico. 

Além disso, os desafios impostos aos lugares, países e governos pelo deslanchar do processo de 

globalização levou a necessidade de se pensar o desenvolvimento também sob o viés social, 

ambiental e na relação local-global a partir da base espacial.  

É nesse sentido que, como afirma Becker (2006, p. 13) “o processo de desenvolvimento 

contemporâneo, ao mesmo tempo em que centraliza e transnacionaliza a reprodução ampliada do 

capital, descentraliza e regionaliza a reprodução social da vida”, isto é, há uma tendência na 

atualidade de repensar os princípios do desenvolvimento a partir da base, do lugar, através de 

diferentes escalas de decisões.  

Essa necessidade de projeção do desenvolvimento de forma horizontalizada ou pela base 

local, apesar de parecer responder às articulações dos setores sociais se traduz muito mais por uma 

necessidade politicamente construída pelo capitalismo, pelo mercado, como meio de garantir sua 

reprodução do que uma forma de construção de resistência. Segundo Zaoual, o auto-fechamento 

do mercado acaba  

induzindo uma entropia e, por conseguinte, desordens insuperáveis, se ficar na perspectiva 
do paradigma da economia de mercado. É por isso que a necessidade de um enraizamento 
(ou imersão) do econômico se impõe tanto para os partidários do capitalismo como para os 
que buscam uma alternativa radical (ZAOUAL, 2006, p. 45). 

Apesar de Zaoual (2006) evidenciar que a perspectiva sistêmica do capitalismo conduz a uma 

visão combinada do mercado, ciência e tecnologia que procede, de um lado, por meio da 

concorrência e da acumulação de riquezas e, de outro, por intermédio do empobrecimento 
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antropológico e material, o referido autor também destaca como as contradições emergidas da 

lógica de reprodução do capital precisam ser também vistas como possibilidades de construção 

horizontalizada de um projeto de desenvolvimento alternativo.  

Nesse sentido, há a crítica entre as perspectivas que podem nortear a ideia de 

desenvolvimento local a partir dos sujeitos que o pensa. Portanto, pode-se sugeri aqui um viés 

verticalizado8,, centrado nos interesses do mercado global e que prevalece a visão econômica, 

porém sem desconsiderar os discursos apropriados pelas agências internacionais, como o de 

sustentabilidade, etc.; e outro de caráter horizontalizado, calcado na potencialização das 

viabilidades econômicas, nos aspectos sócio-culturais, na interação e diálogo dos atores envolvidos, 

na cooperação.  

A outra característica alocada à concepção de desenvolvimento foi a de sustentabilidade. O 

movimento em torno das preocupações com o ambiente em função dos impactos negativos 

causados pelo modelo econômico capitalista centrado no desenvolvimento tecnológico formulou 

inicialmente a concepção de ecodesenvolvimento. Mol e Spaargaren (2003) destacam tal conceito 

como resultado de uma ideologia ambiental “contra-ideologia” que pregava a desmodernização. 

Aspecto que, segundo os autores pode ser justificado pelo contexto social da época: 

Os anos setenta foi o de uma sociedade em que os interesses ambientais tinham, quando 
muito, um papel secundário. O movimento ambientalista foi mais ou menos relegado à 
posição de um contra-movimento, em parte porque o ambiente era visto como „externo‟ à 
reprodução social. (MOL; SPAARGAREN, 2003, p. 22). 

O discurso ecodesenvolvimentista foi amplamente defendido na Conferência Mundial de 

Estocolmo sobre Meio Ambiente, em 1972. Porém, uma nova abordagem foi proposta, em 1987, no 

Relatório Brundtland sobre a relação economia – natureza, o de desenvolvimento sustentável. 

Nesse Relatório o desenvolvimento sustentável foi conceituado como sendo "aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a 

suas próprias necessidades" (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 

1991, p.46).  

Segundo Mol e Spaargaren (2003), dois aspectos podem ser evidenciados à aceitação do 

conceito: 

                                                           
8
 O uso dos conceitos verticalizado e horizontalizado está baseado na concepção atribuída por Milton Santos (1998), em que “as 

verticalidades aparecem como vetores da modernidade mais moderna, transportadores de uma racionalidade superior, veículos do 
discurso pragmático dos setores hegemônicos [...] [que] criam um cotidiano obediente e disciplinado. Quanto às horizontalidades, 
tanto podem ser o lugar da finalidade imposta de fora, de longe ou de cima, quanto o da contra finalidade. Nesse caso, elas são o 
palco de um cotidiano conforme, mas não conformista, o lugar da cegueira e da descoberta, da complacência e da revolta.” (p. 100). 
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1) A segunda onda ambientalista [...] deu fim na concepção do ambiente como um 
fator externo referente à organização institucional da produção e consumo (p. 22);  
2) Os interesses ambientais se institucionalizaram dentro da esfera econômica (p.22) e 
tornaram o interesse sobre o ambiente um fator central na reprodução social (p. 25).  

Porém, a concepção de desenvolvimento sustentável – como a articulação entre ambiente e 

desenvolvimento econômico de modo a atender as necessidades atuais sem comprometer as 

gerações futuras – é criticada por autores, a exemplo de Fernandes (2002), uma vez que não põe 

em questão às formas como se dá a apropriação da natureza, a ideia de competição, de lucro, as 

diferenças culturais, e de reprodução das desigualdades.  

Segundo Fernandes, 

a construção de categorias abstratas, como as de humanidades, de gerações futuras, de 
qualidade de vida [...] dificulta a análise em termos das diferenças entre grupos sociais e 
entre nações, protegendo a proposta de desenvolvimento sustentável do enfrentamento 
de eventuais contradições no campo das relações sociais (FERNANDES, 2002, p. 246). 

Desta forma, faz-se necessário uma abordagem de sustentabilidade que  

contemple os dois movimentos, considerando o ecológico e o social como processos 
interligados a partir da modernidade, e que, ao mesmo tempo, resulte numa análise crítica 
da temática do meio ambiente não comprometida com a reprodução da desigualdade 
social (FERNANDES, 2002 p. 249). 

Sachs (2008b), porém, acredita que a dimensão da sustentabilidade social aparece no 

conceito de desenvolvimento sustentável exatamente a partir da categoria abstrata de gerações, 

pois há “um duplo imperativo ético de solidariedade sincrônica com a geração atual e de 

solidariedade diacrônica com as gerações futuras” (p. 15). 

Apesar de tal perspectiva não responder por completo a amplitude de interpretações que 

podem ser adotadas, o próprio autor faz uma ressalva afirmando a latente necessidade de se 

explicitar os critérios9 de sustentabilidade social e ambiental. Nesse sentido, para o autor, “apenas 

as soluções que considerem estes três elementos, isto é, que promovam o crescimento econômico 

com impactos positivos em termos sociais e ambientais, merecem a denominação de 

desenvolvimento” (SACHS, 2008b, p. 36). Desta forma, faz-se necessário “[...] uma distribuição mais 

justa da renda, a conservação dos recursos e enfatizando técnicas limpas de produção” (SACHS, 

1993, p. 21).  

                                                           
9
 Sachs (2008a) destaca, na verdade, oito critérios de sustentabilidade. Porém, como ele só evidenciou o social, ambiental e 

econômico à caracterização de um projeto eminentemente de desenvolvimento, elencam-se aqui os aspectos de cada um desses 
critérios: 1) “social – alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; distribuição de renda justa; emprego pleno e/ou 
autônomo com qualidade de vida decente; igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais; 2) ambiental – respeitar a capacidade 
de autodepuração dos ecossistemas naturais; 3) econômico – desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado; segurança 
alimentar; capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção e razoável nível de autonomia na pesquisa científica 
e tecnológica; inserção soberana na economia internacional” (SACHS, 2008a, p. 85-87). 
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Tal questão, portanto, indica o cuidado necessário de não reproduzir de forma ingênua a 

perspectiva “ecologista” do desenvolvimento sustentável, negligenciando a capacidade criativa do 

capital e o esvaziamento ideológico e prático da dimensão social. Nesse sentido, acredita-se que a 

articulação dos atores locais comprometidos político e ideologicamente com a justiça social é uma 

alternativa de se procurar e gestar os meios de articulação sociedade, economia e natureza. 

A educação tem, portanto, um papel crucial na elaboração dessas estratégias de 

desenvolvimento, principalmente, no âmbito de sua articulação com os processos produtivos, em 

especial no que concerne ao ambiente rural, quando se considera o território como lócus da 

construção e reconstrução dos grupos sociais.  

Associado a isso, a questão em torno da tecnologia e da ciência torna-se importante, uma vez 

que para Sachs (2008a) há a necessidade de utilização “ao máximo da ciência de ponta, com ênfase 

especial em biologia e biotécnicas” (p. 30). Para tanto, segundo o autor, é igualmente necessário 

“uma abordagem holística e interdisciplinar do conhecimento, na qual cientistas naturais e sociais 

trabalhem juntos” (p. 31) para a adequada apropriação e uso dos recursos naturais.  

Sob tais aspectos, considera-se aqui o desenvolvimento sustentável como o resultado de 

processos culturais, econômicos e políticos de reprodução social, por meio da apropriação não 

predatória da natureza e do desenvolvimento de tecnologias sociais10 e da garantia de condições 

dignas de vida aos seres humanos. 

Levando em consideração esses dois aspectos apresentados no âmbito da discussão sobre o 

desenvolvimento – a questão do local / do endógeno e o caráter sustentável – tem-se de certa 

forma um amplo desafio à educação. Por um lado, as abordagens conceituais são mais facilmente 

reproduzidas no discurso exatamente pelo seu caráter fugidio, ambíguo e propício a reprodução 

dos efeitos contraditórios do capital.  

Uma das concepções que satisfatoriamente atende a compreensão do desenvolvimento é sua 

abordagem territorial. Isso porque, como salienta Schneider 

a abordagem territorial promoveu a superação do enfoque setorial das atividades 
econômicas (agricultura, indústria, comércio, serviços, etc.) e suplantou a dicotomia 
espacial entre o rural versus urbano ou o campo versus cidade. Na perspectiva territorial, as 
dicotomias e os antagonismos são substituídos pelo escrutínio da diversidade de ações, 
estratégias e trajetórias que os atores (indivíduos, empresas ou instituições) adotam 
visando sua reprodução social e econômica. (SCHENEIDER, 2004, p. 105) 

                                                           
10

 As tecnologias sociais buscam, de modo geral, a construção social do conhecimento com vistas a atender as problemáticas 
específicas de grupos sociais envolvidos. Considerando seu caráter particularizado segundo os diferentes contextos locais, culturais, 
sociais, ambientais, articula-se a idéia de inovação. 
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A emergência do conceito de desenvolvimento territorial reflete, portanto, o “esgotamento 

teórico e prático da abordagem regional, que torna evidente os limites da noção de região como 

unidade de referência para se pensar as ações e políticas públicas destinadas à promoção do 

desenvolvimento rural” (SHNEIDER, 2004, p. 100). No Brasil, o enfoque territorial do 

desenvolvimento tem subsidiado as políticas públicas estatais no meio rural, com destaque para o 

Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT), sob a tutela do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário / MDA, através da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial / SDT. 

Desta forma, as dimensões evidenciadas pela SDT para potencializar os territórios, ou melhor, 

alcançar o desenvolvimento territorial são: 

a) Econômica: capacidade de inovar, de diversificar e de usar e articular recursos locais para 
gerar oportunidades de trabalho e renda, fortalecendo as cadeias produtivas e integrando 
redes de pequenos empreendimentos.  
b) Sociocultural: maior equidade social graças à participação dos cidadãos e cidadãs nas 
estruturas do poder, tendo como referência a história, os valores e a cultura do território, o 
respeito pela diversidade e a melhoria da qualidade de vida das populações.  
c) Político-institucional: institucionalidades renovadas que permitam o desenvolvimento de 
políticas territoriais negociadas, ressaltando o conceito de governabilidade democrática e a 
promoção da conquista e do exercício da cidadania.  
d) Ambiental: compreensão do meio ambiente como ativo do desenvolvimento, 
considerando o princípio da sustentabilidade e enfatizando a idéia de gestão sustentada da 
base de recursos naturais, assegurando sua disponibilidade. (MDA/SDT, MARCO 
REFERENCIAL PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE TERRITÓRIOS RURAIS, 2005, p. 21). 

 

Portanto, o foco do conceito de desenvolvimento territorial se refere aos processos de 

articulação dos diferentes atores sociais, econômicos e institucionais, assim como abarca aspectos 

como participação, autonomia, redes de cooperação, laços de confiança, sustentabilidade, auto-

gestão, empoderamento, autonomia, etc. Apesar de alguns desses aspectos serem contemplados 

numa visão mais horizontalizada de desenvolvimento local, ou mesmo numa perspectiva endógena, 

é importante salientar que o desenvolvimento territorial, além de abarcar o contexto sócio-

histórico do processo de (re) organização do espaço, também abrange diferentes níveis de escalas, 

cuja delimitação consiste, segundo Dallabrida e Fernández, na identificação de 

um conjunto de relações de identidade localizadas, ou seja, as inter-relações dos atores 

sociais, econômicos e institucionais que atuam no âmbito espacial. O desenvolvimento 

territorial abrange, assim, todas as dimensões do desenvolvimento: social, humana, 

econômica, físico-natural, ambiental, política e cultural (DALLABRIDA; FERNÁNDEZ, 2008, p. 

41). 

Desta forma, os referidos autores afirmam que  
O desenvolvimento territorial pode ser entendido como um processo de mudança 
estrutural empreendido por uma sociedade organizada territorialmente, sustentado na 
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potencialização dos capitais e recursos (materiais e imateriais) existentes no local, com 
vistas à dinamização socioeconômica e à melhoria da qualidade de vida de sua população 
(DALLABRIDA; FERNÁNDEZ, 2008, p. 41-42). 

Nesse sentido, estabelecer uma relação entre educação e desenvolvimento territorial 

pressupõe além do entendimento dos pressupostos ideológicos subjacentes a política educacional, 

também a compreensão de como as escolas técnicas se inserem na dinâmica sócio-territorial, visão 

que procura abarcar tanto os pressupostos formativos dos profissionais – dimensão técnica, social e 

política – quanto o nível de diálogo e relação da escola com os atores territoriais, sociais. 

 

CONCLUSÃO 

 

As reflexões aqui desenvolvidas buscaram suscitar questionamentos e contribuições 

reflexivas em torno das relações estabelecidas entre educação, trabalho e desenvolvimento a partir 

de uma análise sobre a dinâmica territorial. Nesse sentido, colocou-se como questão norteadora 

das reflexões o sentido da formação técnica e tecnológica para o desenvolvimento, levando-se em 

consideração as contradições historicamente produzidas e reproduzidas pelo capital e as 

possibilidades emergidas no atual contexto de reprodução do capitalismo global.  

Portanto, apesar do pressuposto do capital humano não ter sido capaz de estabelecer uma 

explicação palpável acerca da relação educação e desenvolvimento, faz-se necessário revigorar 

teoricamente o foco do capital humano enquanto projeto social, a fim de tensionar o caráter 

neoliberal implícito nos novos direcionamentos das políticas de educação profissional, com 

destaque aos aspectos de empregabilidade e competência. 

Nesse sentido, se por um lado se tem a forte aproximação da formação técnica e tecnológica 

para o mercado, é imprescindível que associado a isso haja uma política que estabeleça não apenas 

igualdade de condições de acesso dos indivíduos ao conhecimento técnico, mas também igualdade 

de oportunidades e permanência segundo os diferentes contextos sócio – territoriais, 

principalmente quando a realidade brasileira demonstra um quadro múltiplo de realidades e 

dinâmicas sociais, econômicas e culturais.  

Tal argumentação caminha no sentido de estabelecer o Estado enquanto garantidor de 

políticas públicas de formação profissional cujo objetivo seja para além do mercado, claro que não 

o desprezando, mas acima de tudo que esteja centrado na articulação das políticas de formação 

profissional com as políticas de desenvolvimento dos territórios, de modo articulado e dialogado 
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com os atores territoriais. Portanto, a articulação dos pressupostos teóricos de Gramsci e Pistrak 

nos conduz exatamente a entender a formação técnica de modo articulado também com as 

necessidades locais, regionais e territoriais dos diversos atores envolvidos na dinâmica 

socioeconômica, e não apenas no atendimento dos interesses de grupos historicamente 

contemplados pelas políticas implementadas pelo Estado.   
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