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c
Resumo

o presente artigo aborda reflexões introdutórias acerca da emergência da noção de "competência" em
substituição ao termo "qualificação" no processo de desenvolvimento capitalista e a forma como essas categorias
são analisadas no debate da relação trabalho-educação. Analisamos como as reformas educacionais propostas
pelos organismos internacionais procuram utilizar a noção de competência ao outorgar à educação básica, sobre-
tudo, ao ensino médio, a função de desenvolver competências básicas para o mundo do trabalho. Procuramos
desvendar como esse discurso coaduna-se com o atual estágio do capitalismo em que a chamada produção flexível
tenta aumentar a produção e garantir a valorização do capital às custas do crescimento do desemprego, da
subcontratação, ou seja, da precarização do trabalho.
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Abstract

Middle level teaching and preparation for work: competence for whom and for what?

The article presents some introductory reflections about the notion of "competency" as a substitute for the
term "qualification" in the current phase of capitalism development as well as how these categories are analyzed
in debates on the relation labor-education. It analyzes how educational reforms, proposed by the international
organisms, make use of the notion of "competency" as an attribute to developing basic competences to basic
education and to high school. lt intends to unveil this discourse in accordance with the current stage of capitalism,
where the so-called flexible production tries to increase through valorization of capital against labor.
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A questão da formação humana sob o modo
de produção capitalista deve ser compreendida
na relação dialética de subsunção? formal e
posteriomente real do trabalho ao capital e na
luta do trabalhador contra essa subsunção, uma
vez que o projeto burguês procura educar o tra-
balhador de acordo com as necessidades de valo-
rização do capital e da reprodução da força de
trabalho como mercadoria.

Assim, desde a cooperação simples até o
atual momento do capitalismo, o processo de
produção foi mutilando o trabalhador, expro-
priando-o dos seus meios de produção e sepa-
rando-o dos seus conhecimentos acerca do pro-
cesso de trabalho. Deste modo, a sua força de
trabalho individual deixa de cumprir a sua fun-
ção se não estiver sendo vendida ao capital
(MARX, 1983). Ou seja, o trabalhador "livre"
passa a dispor apenas da sua capacidade de tra-
balho, criadora de valor de troca, e torna-se uma
mercadoria como outra qualquer.

Na transformação do trabalhador em mer-
cadoria, o processo de trabalho como intercâm-
bio material homem-natureza é convertido em
trabalho alienado, abstrato", que já não produz
mais mercadorias nas formas naturais para valor
de uso, para a satisfação das necessidades ime-
diatas, mas passa a produzir mercadorias que se
relacionam apenas como valor de troca, pois o
que interessa ao capitalista é o valor de troca das
mercadorias e não o seu valor de uso.

Desse modo, as noções de qualificação e com-
petência devem ser compreendidas no processo
histórico do desenvolvimento do capitalismo e na
sua contradição básica: de um lado, a luta da bur-
guesia para que o trabalho seja somente abstrato,
do outro, os trabalhadores lutando para que o ato
de trabalhar não se constitua apenas em repetição-
reprodução, mas envolva a possibilidade de uma
apropriação criadora na relação sujeito-objeto.

As variações analíticas em torno do tema
da qualificação e sua relação com as exigências
do mundo do trabalho já vêm sendo analisadas
desde que o modo de produção capitalista come-
çou a ser estudado cientificamente. Entretanto,
com a crescente aplicação da ciência na produção
e com a projeção de "novos" paradigmas no ce-
nário industrial, ampliaram-se os debates acadê-
micos (na Economia, na Sociologia do Trabalho,
na Sociologia da Educação) em torno das rela-
ções entre produção e qualificação, ou seja, entre
educação e trabalho. As análises encaminham-
se, sobretudo, para dois aspectos: o conteúdo do
conceito de qualificação e a qualificação requerida
dos trabalhadores.

Para explicitar as diferentes abordagens
acerca do conceito de qualificação nos apoiaremos
no estudo de Castro (1995), segundo o qual, o
debate sobre as mudanças no conteúdo da qua-
lificação do trabalhador expressa a existência de
diversas concepções, dentre as quais destacam-
se três abordagens a respeito do que seja qualifi-
cação. Na primeira, "estão aqueles que enten-
dem a qualificação como um conjunto de carac-
terísticas objetivas das rotinas de trabalho"
(Idem, Ibidern, p. 79). Nesta abordagem, a qua-
lificação é definida em termos do tempo de apren-
dizagem no trabalho. É restrita ao posto de tra-
balho ou ao tipo de conhecimento que está na
base de uma determinada ocupação.

A segunda vertente define a qualificação a
partir da sua relação com a possibilidade de au-
tonomia no trabalho. "Ela depende das margens
do controle exercido pelo trabalhador sobre o
processo de transformação como um conjunto no
qual se inclui a sua atividade específica" (Idem,
Ibidern, p.80). Nessa perspectiva, as mudanças
nos níveis de qualificação são abordadas em suas
relações com as formas de controle preponde-
rantes na organização do trabalho.

- Segundo Marx a cooperação e a manufatura constituíram-se momentos do desenvolvimento do capitalismo em que havia somente
a subsunção formal do trabalho ao capital, uma vez que a concepção e a execução do trabalho encontravam-se ainda sob o domínio
total ou parcial do trabalhador. Com a grande indústria a mecanização possibilitou ao capitalista o controle sobre o funcionamento
os meios de produção, caracterizando assim, a subsunção real do trabalho ao capital, pois o controle e o funcionamento da

produção passam a depender, da eficácia das máquinas e não mais do conhecimento e habilidade do trabalhador. Ver: MARX, 1983.
"3. obra os Manuscritos econômicos filosóficos, Marx analisa o trabalho alienado e revela que a alienação do trabalhador com os produtos

- trabalho não se revela apenas no resultado, mas também no processo da produção, no interior da própria atividade produtiva. O
ador torna-se estranho, não pertence mais a natureza do trabalho, mas se nega a si mesmo, não se sente bem, mas infeliz, não

- desenvolve livremente e arruína o espírito. Ver: MARX, Karl, 1993.
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A terceira vertente concebe a quali - :=-

como "socialmente construída através de proce -
sos artificiais de delimitação e de classificação de
campos que a tornam equivalente não ao mero
treinamento no trabalho (como no primeiro
caso), ou à autonomia no trabalho (como no se-
gundo), mas a um status social" (Idem, ibidern,
p. 80). Nessa dimensão, além dos elementos pu-
ramente técnicos (objetivos) são enfatizados os
aspectos subjetivos e atributos do trabalhador,
que, por sua vez, variam de acordo com a interve-
niência de fatores específicos tais como contexto
social, conjuntura política, econômica e cultural,
experiências históricas dos trabalhadores.

Em nosso entendimento a qualificação é
uma construção coletiva que possui uma cono-
tação sócio-cultural e histórica. É um processo
dialético que envolve elementos qualificantes e
desqualificantes sempre articulados ao processo
de trabalho.

No âmbito das qualidades requeridas aos
trabalhadores a produção científica tem indica-
do vários enfoques. Dentre estes se destacam
três: O primeiro foi desenvolvido a partir dos
estudos de Braverman (1991) apontando para
uma desqualificação progressiva dos trabalhado-
res, ou seja, quanto maior o desenvolvimento
tecnológico, a autornação, maior a degradação
da execução direta, uma vez que o trabalho de
alimentação das máquinas se restringiria as tare-
fas simples e limitadas e a gestos elementares e
repetitivos que não exigiriam altos níveis de
qualificação. O segundo, de acordo com Machado
(1996), foi anunciado por Friedmann em 1947 e
enfatiza que o desenvolvimento tecnológico le-
varia ao predomínio de tarefas mais complexas
e, portanto, exigiria a elevação da qualificação
da força de trabalho, isto é, a automação e as
novas tecnologias estariam levando ao desapare-
cimento das funções fragmentadas e suscitando
uma maior qualificação e até mesmo a requa-
lificação dos trabalhadores, tendo em vista que
as tarefas estão se transformando em tarefas de
informação e comunicação. O terceiro, denomi-
nado "polarização das qualificações", começou
a ser evidenciado a partir dos estudos de
Friedrnann, Naville e Kern & Schumann, aponta
para o caráter complexo e contraditório de mu-
danças na qualificação, ou seja, para o movi-

4 Os termos significam: saberes e competências.

C"i'!:~3'3:I::::;;:z:::e~'~;quaIificação e qualificação.
."....,~n·""aão, além de provocar

de trabalhadores, es-
~ assificação qualitativa

C ...
En e a de trabalhadores se

envolve com - a- - e upervisão e regu-
lação do proces o r . :0, agregando, por-
tanto, componentes in e ecruais, a maioria se
desespecializa, à medida que executa as tarefas
de manutenção e vigilância, não foge do restrito
domínio da polivalência e outros se precarizam
ainda mais, em função da desregulamentação e
flexibilização do mercado de trabalho, configu-
rando assim, um processo contraditório que
superqualifica em alguns ramos produtivos e
desqualifica em outros (ANTUNES, 1995).

Além dessas dimensões, atualmente está em
voga o "modelo da competência". Tangy (1994)
destaca que em função das transformações ocor-
ridas no mundo do trabalho, a partir da década de
1980, surgiu um renovado vocabulário que enfatiza
os termos "savoirs e cornpétences", em substi-
tuição ao termo qualificação".

Esse modelo surgiu do discurso empresa-
rial francês e, segundo Ramos (2001), foi assi-
milado pelos empresários europeus e grupos en-
volvidos com as reestruturações administrativas,
que passaram a valer-se da noção de competên-
cia para defender e implementar mudanças na
organização do trabalho. Tal enfoque permitiria
concentrar a atenção mais sobre a pessoa do que
sobre o posto de trabalho.

Para Dubar (1998), o modelo da compe-
tência não é novo, nem mais racional do que os
outros. "Ele corresponde a uma concepção das
relações sociais de trabalho que valoriza a em-
presa e o contrato individual de trabalho"
(DUBAR, 1998, p.99). Portanto, tal enfoque per-
mite concentrar a atenção mais sobre a pessoa
do que sobre o posto de trabalho.

Nessa perspectiva, destaca ainda que a

noção de competência serve para significar o
caráter fortemente personalizado dos critéri-
os de reconhecimento que devem permitir re-
compensar cada um em função da intensida-
de de seu empenho subjetivo e de suas capaci-
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dades "cognitivas" em compreender, anteci-
par e resolver os problemas de sua função
que são também os de sua empresa (Idem,
Ibidem p.98).

A emergência do modelo de competência
atende a três propósitos: reordenar conceitual-
mente a compreensão da relação trabalho-edu-
cação, desviando o foco dos empregos, das ocu-
pações e das tarefas para o trabalhador em suas
dimensões subjetivas com o trabalho; institu-
cionalizar novas formas de educar/formar os tra-
balhadores e de gerir o trabalho internamente às
organizações e no mercado de trabalho em geral,
sob novos códigos profissionais que configuram
as relações contratuais, de carreira e de salário;
formular padrões de identificação da capacidade
real de trabalho para determinada ocupação, de
tal modo que possa haver mobilidade entre as
diversas estruturas de emprego em nível nacio-
nal e, também, em nível regional, nas relações
en tre os setores econômicos (RAMOS, 2001).

No âmbito desse cenário, os discursos em-
presarial e governamental propõem à educação a
função de desenvolver competências cognitivas, cuja
importância vem sendo cada vez mais enfatizada
pelo mundo do trabalho: criatividade, capacidade
de análise e de solucionar problemas imprevisíveis,
prospecções etc. São valorizados os conteúdos
curriculares da educação básica, os quais devem
contribuir para a aprendizagem de competências
básicas, a fim de que os indivíduos estejam aptos a
assimilarem mudanças e sejam mais autônomos.

Reforçando esses princípios, a UNESCO
apresenta quatro necessidades de aprendizagem
dos cidadãos neste milênio: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.

Ao criticar esses princípios, Duarte (2001)
destaca que dentre eles, o lema aprender a apren-
der desempenha um papel fundamental na ade-
quação do discurso pedagógico contemporâneo
às necessidades do processo de mundialização
do capital e pela sua vinculação interna com a
categoria de adaptação que ocupa lugar central
no discurso político-econômico neoliberal, à
medida que o objetivo da educação é "tornar os
indivíduos dispostos a aprender qualquer coisa,
não importando o que seja, desde que seja útil à
: a adaptação incessante aos ventos do mercado"
DUARTE, 2001, p. 54).

Ao analisar os posicionamentos valorativos
contidos no lema aprender a aprender, Duarte

(2001) nos fornece elementos para a desrnis-
tificação da ênfase ideológica que é dada ao pa-
pel da educação na formação básica do individuo
para que ele possa adaptar-se às demandas do
processo produtivo. Dentre esses posiciona-
mentos, podemos destacar os seguintes:

• As aprendizagens que o indivíduo realiza
por si mesmo seriam mais desejáveis do que
aquelas que ele realiza por meio da transmissão
de conhecimento com outras pessoas, ou seja, a
atividade do aluno para ser verdadeiramente edu-
cativa, deve ser impulsionada e dirigida pelos
seus próprios interesses e necessidades (pseudo-
autonomia) ;

• É mais importante que o aluno desenvol-
va um método de aquisição, elaboração, desco-
berta e construção do conhecimento, do que apren-
der os conhecimentos que foram descobertos e
elaborados por outras pessoas (negação do saber
historicamente produzido pela humanidade);

• A educação deve preparar os indivíduos
para acompanharem a sociedade em acelerado
processo de mudança (capacidade de adaptação
às turbulências do mercado de trabalho-ernpre-
gabilidade) .

Desse modo, devemos entender a questão
da ênfase no aprender a aprender não de forma iso-
lada, mas articulando-a ao processo de rnun-
dialização do capital e à forma como o modelo
econômico político e ideológico proposto para a
América Latina tem sido sustentado pelas teori-
as pós-modernas e pelo pensamento neoliberal.

A partir dos anos 90 do século passado, as
reformas educacionais orientadas e financiadas
pela UNESCO postulavam a necessidade de arti-
cular a educação às necessidades do mercado,
minimizando a gratuidade, e, insistiam que o setor
público deveria investir, sobretudo, na educação
básica. Pois somente ela seria suficiente para pro-
mover o recurso mais abundante dos pobres: o
trabalho. Contudo, esse trabalho é informal e pre-
cário, tendo em vista que se tornar empregável é
fazer escolhas individuais, ter seu próprio empreendi-
mento, ou seja, tornar-se um cidadão produtivo.

De acordo com Kuenzer (2000) essa reco-
mendação é respaldada em pesquisas desenvol-
vidas pelo Banco Mundial que concluem ser o
nível fundamental o de maior retorno econômico
e ser irracional o investimento em um tipo de
formação cara e prolongada, em face da cres-
cente extinção de postos e da mudança do para-
digma técnico para o tecnológico.
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Essa manifestação ideológica dis erniaada
pelos organismos multilaterais tentam nos fazer
supor que por meio da educação básica e pro-
fissional de curta duração e baixo custo, o indiví-
duo garantirá a sua empregabilidade. Essas agên-
cias difundem a idéia de que o investimento na
educação básica aumentaria a possibilidade das
nações pobres reverterem as desigualdades so-
ciais e os indivíduos que viessem a concluir esse
nível de ensino teriam mais condições de ser empre-
gáveis e de mudarem de ocupação todas às vezes
que houvessem mudanças nas condições de com-
pra e venda da força de trabalho. Esse processo
responsabiliza os indivíduos pelo sucesso ou fra-
casso de sua inserção no mercado de trabalho.

Ademais, a apropriação do saber fazer e do
saber ser do trabalhador pelo capital, não significa
que as empresas estejam envolvidas com os pro-
cessos de formação, pois geralmente são os tra-
balhadores que têm a responsabilidade de atua-
lizar e validar suas competências para que as
empresas possam usar sem ônus, seus talentos,
criatividade e autonomia.

Para as instituições guardiãs do FMI, a mai-
or preocupação é a sustentabilidade financeira.
Para elas o sucesso das reformas educacionais
ocorre quando os governos implementam políti-
cas e leis que concretizam a descentralização por
meio de ações que incentivam a participação dos
empresários e fundações privadas, com a dedu-
ção de impostos, no financiamento de projetos
educativos e estimulam a participação dos pais e
da comunidade na gestão das escolas.

Seguindo as medidas programáticas do
Banco Mundial, a política educacional brasileira
passou a adotar a lógica da racionalidade econô-
mica, substituindo a universalização pela eqüi-
dade e priorizando a educação básica, sobretudo,
a fundamental em detrimento dos outros níveis
de ensino.'

Assistimos, assim, a mecanismos de pri-
vatização total ou parcial da educação ou, sim-
plesmente, uma série de justificativas para o aban-
dono da educação por parte do Estado, pois os
técnicos do Banco Mundial acreditam que o Es-
tado abarcou funções que deveriam ser da inicia-

am que essa relação seja
revertida, ~'.u,.~"~'<U•..•.•ente nos países pobres. En-

educação em qualquer
,I':":"'l>UA:U.llemadaapenas na rela-

-ariáveis quantificáveis
o e or são vistos como

insumos e a aprendiza e como resultado pre-
visível de tais insumos.

Observamos, assim, que é dada uma
centralidade à educação básica, que passa a ser
vista como prioridade em vários documentos ofi-
ciais, cujos discursos enfatizam que sem ela não
seria possível a produção do saber necessário ao
processo produtivo, ou seja, a preparação para a
empregabilidade. Reforçando essa idéia, os em-
presários procuram mecanismos que influenciem
a política educacional brasileira, fortalecendo
"lobbies" nas casas legislativas ou nos ministé-
rios da Educação e do Trabalho com vistas a via-
bilizar a aprovação de matérias de seu interesse
no que se refere à educação em geral e à edu-
cação profissional (MEC/FINEP, 1995).

Ramos (2001) salienta que no Brasil, a par-
tir da aprovação da LBD 9394/96, a noção de
competência passa a compor as diretrizes curri-
culares e a reorientar o trabalho pedagógico em
favor da transmissão de conteúdos voltados para
a construção de competências básicas para o
mundo do trabalho.

Esse direcionamento para as competênci-
as está destacado no Relatório da UNESCO, ela-
borado pela Comissão Internacional sobre Edu-
cação para o Século XX]6. Esse documento ex-
pressa as competências como um dos principais
elementos que devem direcionar a prática peda-
gógica nas escolas de ensino médio e profissio-
nalizante.

A partir desse relatório da UNESCO e dos
princípios da LDB 9.394/96, o MEC, por meio
das Diretrizes Curriculares Nacionais para o En-
sino Médio e dos Parâmetros Curriculares para o
Ensino Médio, definiu novas diretrizes para o en-
sino médio, visando superar a visão academicista
e propedêutica do currículo anterior que, se-
gundo seus técnicos, era estritamente voltado para
o acesso ao ensino superior. Portanto, tais técni-

5 A reforma do ensino médio realizada no Brasil nos anos 1990 colocou em prática tal modelo: foi focalizado o ensino fundamental
por meio de políticas de planejamento e financiamento, tais como; Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE o Fundo de
Dese volvirnento e Manutenção do Ensino fundamental e Valorização do Magistério-FUNDEF.
t\o-..onoPU;;>;l-ca o pela U ESCO em 1996, elaborado entre 1993 e 1996, por uma comissão internacional presidida por Jacques



cos defendem que é necessário direcioná-lo para
uma concepção de educação geral que procuras-
se desenvolver as competências e habilidades dos
alunos de modo a atender às exigências da soci-
edade contemporânea.

O Parecer n? 15/98, sobre as Diretrizes
Curriculares para o ensino médio brasileiro, apre-
senta princípios axiológicos e pedagógicos que
se fundamentam numa confiança quase apo-
logética no atual estágio de avanço tecnológico e
na capacidade da escola preparar cidadãos e tra-
balhadores intelectuais e psicologicamente ade-
quados para acompanharem a sociedade em ace-
lerado processo de mudança (RAMOS, 2001).

Observamos, assim, que, do ponto de vista
oficial, a reforma do ensino médio, ao propor o
currículo por competências, procura afirmar prin-
cípios que se aproximam da perspectiva cons-
trutivista? e das tradições ligadas às taxonomias"
de construção de instrumentos de aferição de
capacidades e habilidades cognitivas, afetivas e
psicomotoras.

Os objetivos comportamentais foram subs-
tituídos pela idéia de competência, porém esta
última, continua assumindo um enfoque compor-
tamentalista, à medida que as atividades de ensi-
no são compostas em habilidades que possibili-
tam a construção de indicadores de desempenho
para a avaliação.

Segundo Kuenzer, ao outorgar ao ensino
médio a função de desenvolver a pessoa humana
mediante a preparação de competências básicas
para o trabalho e o exercício da cidadania e con-
ferir ao ensino técnico a vertente profissiona-
lizante, a política educacional expressa apenas
uma solução ideológica, pois

desconsidera a realidade do modelo econô-
mico brasileiro.com sua carga de desigualda-
des decorrentes das diferenças de classes e de
especificidades resultantes de um modelo de
desenvolvimento desequilibrado, que repro-
duz internamente as mesmas desigualdades e

os mesmos desequilíbrios que ocorrem entre
os países no âmbito da internacionalização
do capital (KUENZER, 2000, p. 20).

A ênfase na preparação para o trabalho in-
dicado pelo parecer 15/1998 destaca que tal
preparação "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"
(MEC, 1999, p. 86). Para Ramos (2001), a for-
mação básica para o trabalho expressa no pare-
cer n" 15/1998, que institui as Diretrizes Curricu-
lares do Ensino Médio, é defendida como neces-
sária para a compreensão da tecnologia e da pro-
dução na sociedade pós-industrial. Portanto, tal
formação estaria mais direcionada para a "consti-
tuição de competências, habilidades e disposições de con-
dutas do que pela necessidade de informação" (MEC,
1998, p.7).

Ao eleger a competência como elemento
central dos processos forrnativos, dando-lhe um
caráter disciplinador e, à medida que o saber-ser
para além do saber-fazer procura estabelecer um
vinculo entre padrões, atitudes e valores às ne-
cessidades postas pelas empresas, os idealiza-
dores da reforma esquecem que as competências
devem ser compreendidas como síntese de múl-
tiplas dimensões, não podendo, portanto ser res-
tritas ao espaço e tempo escolar ou da formação
profissional.

Ademais, não podemos esquecer o caráter
de seletividade interna do ensino médio brasi-
leiro, pois o Censo Escolar de 2001 (MEC/I EP)
mostra 8,4 milhões de matrículas com apenas 1,8
milhões de concluintes. Ao mesmo tempo em que
o ensino médio é colocado como etapa final da
educação básica, os dispositivos legais não pos-
sibilitam a sua obrigatoriedade, pois enquanto a
Constituição Federal promulgada em 1998, no
artigo 208, inciso Il, garante "a progressiva ex-
tensão e gratuidade do ensino médio", a Emen-

"s gundo DUARTE (2001), no atual momento assistimos um revigoramento das concepções educativas baseadas no lema "aprender
a aprender". Esse revigoramento no Brasil ocorreu mediante a difusão da episternologia e da psicologia de Piaget e foi tomado como
referencia para a expansão do movimento construtivista, cujo modismo pedagógico a partir da década de 80, passou a defender
-!incípios pedagógicos aproximados aos do escolanovismo. Ver: DUARTE, 2ool.
- partir de 1949, Bloom e sua equipe de pesquisadores começaram a elaborar um sistema de classificação de objetivos para

tituir a base do planejamento e do currículo norte-americano. O primeiro sistema denominado domínio cognitivo, destacava as
ilidades e capacidades intelectuais que poderiam ser expressas em termos de comportamentos e atitudes que pudessem ser

- as em várias situações. Ver: BLOOM, 1973.
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da Constitucional n'' 14 restringiu esse direito
ao substituir "obrigatoriedade" por progressiva
universalização desse nível de ensino.

Ao questionarmos a ênfase dada à ques-
tão da preparação básica para o trabalho, tal como
proposto pela LDB e pelas diretrizes curriculares,
não estamos negando a importância da educação
básica, pois a escola constitui-se numa exigência
para a qualificação da força de trabalho e para as
outras dimensões do processo social, estamos
criticando é a preparação para o trabalho abstrato
como objetivação de valores de troca e não o tra-
balho como "condição natural da existência hu-
mana, uma condição do metabolismo entre o
homem e a natureza independentemente de qual-
quer forma social" (MARX, 1991, p. 42).

Assim, concordamos com Antunes, quando
ele chama a atenção para o desvelamento do sen-
tido falacioso desse discurso,

que muito freqüentemente assume a forma
de uma manifestação mais ideológica do que
de uma necessidade efetiva do processo de
produção. A qualificação e a competência
exigidas pelo capital muitas vezes objetivam
de fato a confiabilidade que as empresas pre-
tendem obter dos trabalhadores, que devem
entregar sua subjetividade à disposição do
capital (1999, p. 52).

Essa questão está relacionada ao processo
de esvaziamento da individualidade no capitalis-
mo, estudada por Marx no Grundrisse, ou seja, a
redução do individuo a um mero produtor de
valor de troca, cuja atividade é traduzida na quan-
tidade de valor de troca. Um indivíduo que se
relaciona com a sociedade pela mediação do di-
nheiro, que no capitalismo transformou-se no
instrumento universal para medir o valor das
atividades humanas (MARX,1972).

Esse processo de esvaziamento do indiví-
duo configura-se, na prática, na relação do tra-
balho em relação à sua atividade, ou seja, na re-
dução do individuo a um mero possuidor de força
de trabalho em geral que pode ser trocada no
mercado, pois, na ótica do capital, a qualificação
é acidade de trabalho produzida social-

-- ~ - ansformando homens e mulheres em
zrabalho enquanto mercadoria. A com-

'::e~::ci; - sua e::, representa a possibilidade
ira _ ar essa capacidade de

e convier.

o, podemos destacar que um
dos as 0- amentais da chamada pedago-
gia das compe ên ias é tentar tornar o individuo
cada vez mai dependente da produção do valor
de troca, expressando um caráter integrador à
lógica do capital, à medida que defende aprendi-
zagens necessárias às mudanças do mundo do
trabalho de forma a assegurar a hegemonia do
capital, baseada no aumento da produção e na
crescente diminuição do número de trabalhado-
res necessários à produção de mercadorias.

Apesar da relação abstrata e universal, cuja
expressão materializa-se no valor de troca, e da
defesa de uma concepção educacional voltada à
formação de indivíduos dispostos a se adaptarem
à sociedade regi da pela lógica do capital, conce-
bemos a formação humana como um processo
de conhecimento e de realização individual que
se expressa socialmente e que transpõe a dimen-
são do agir unicamente determinado pela neces-
sidade de subsistência, pressupondo, portanto,
o desenvolvimento do individuo como particula-
ridade e como generalidade.

Nessa perspectiva, compartilhando o en-
tendimento com os autores que definem a quali-
ficação como relação social, consideramos que
esse conceito ainda é atual, uma vez que expressa
as contradições das relações sociais de produção.
Ademais, a noção de competência está ancorada
numa dimensão individual, que subestima a di-
mensão social das relações sociais de trabalho. E
o trabalho na dimensão ontológica, não se res-
tringe somente ao individuo, mas está envolto
no movimento contraditório de produção e re-
produção da existência humana.
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