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A formação humana sob o modo de produção capitalista
deve ser compreendida na relação dialética de subsunção do
trabalhador ao capital e na luta contra essa subsunção, uma
vez que o projeto burguês procura educar o trabalhador de
acordo com as necessidades de valorização do capital e da
reprodução da força de trabalho como mercadoria.

Assim, desde a cooperação simples até o atual momento
do capitalismo, a produção foi mutilando o trabalhador, ex-
propriando os seus meios produtivos e separando-o dos seus
conhecimentos, de modo que sua força de trabalho individual
deixa de cumprir seu serviço se não estiver vendida ao capital
(MARX, 1983), ou seja, quando o trabalhador "livre" passa a
dispor apenas de capacidade de trabalho, criadora de valor
de troca, uma mercadoria igual a qualquer outra.

Na transformação do trabalhador em mercadoria, o traba-
lho, como intercâmbio material homem-natureza, é convertido
em trabalho genérico, abstrato, quejá não produz mais merca-
dorias nas formas naturais para valor de uso, para a satisfação
das necessidades imediatas, mas passa a produzir mercadorias
que se relacionam apenas como valor de troca, pois o que in-
teressa ao capitalista é o valor de troca das mercadorias e não
o seu valor de uso.

Desse modo, as noções de qualificação e competência
devem ser compreendidas no processo histórico do desen-
volvimento do capitalismo e na sua contradição básica: de um
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lado, a luta da burguesia para que o trabalho seja somente
abstrato e, do outro, os trabalhadores lutando para que o
ato de trabalhar não constitua apenas 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 são
analisadas desde que o modo de produção capitalista começou
a ser estudado cientificamente. Com a crescente aplicação da
ciência na produção e com a projeção de "novos" paradigmas
no cenário industrial, entretanto, ampliaram-se os debates
acadêmicos (na Economia, na Sociologia do Trabalho, na So-
ciologia da Educação) em torno das relações 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 explicar as diferentes abordagens acerca do con-
ceito de qualificação, nos apoiaremos em estudos de Castro
(1995), para quem o debate sobre as mudanças no conteúdo
da qualificação do trabalhador expressa a existência de várias
concepções, entre as quais a autora destaca três abordagens
a respeito do que é qualificação.

Na primeira, "estão aqueles que entendem a qualifi-
cação como um conjunto de características objetivas das
rotinas de trabalho" (CASTRO, 1995, p. 79). Nessa abor-
dagem, a qualificação é definida em relação ao tempo de
aprendizagem no trabalho, é restrita ao posto de trabalho
ou ao tipo de conhecimento que está na base de uma de-
terminada ocupação.

A segunda vertente define a qualificação a

partir da sua relação com a possibilidade de autonomia 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
(CASTRO, 1995, p. 80).



Nessa perspectiva, são as mudanças nos níveis de qualifi-
cação abordadas em suas relações com as formas de controle
preponderantes na organização do trabalho.

A terceira fonte concebe a qualificação como

socialmente construída através de processos 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
segundo), mas a um status social (CASTRO,1994, p. 80).

Nessadimensão, além dos elementos puramente técnicos
(objetivos), são enfatizados os aspectos subjetivos e atribu-
tos do trabalhador, que, por sua vez, variam de acordo com
a interveniência de fatores específicos, tais como contexto
social, conjuntura política, econômica e cultural, experiências
históricas dos trabalhadores.

Em nosso entendimento, a qualificação é uma elaboração
coletiva que possui uma conotação sociocultural e histórica.
É uma dialética que envolve elementos qualificantes e des-
qualificantes sempre articulados ao trabalho.

No âmbito das qualidades requeridas aos trabalhadores,
a produção científica aponta para vários enfoques. Entre eles
destacam-se três:

O primeiro foi desenvolvido a partir dos estudos de Braver-
mam (1991), apontando para uma desqualificação progressiva
dos trabalhadores, ou seja, quanto maior o desenvolvimento
tecnológico, a automaçáo. maior a degradação da execução
direta, uma vez que o trabalho de alimentação das máquinas
se restringe a tarefas simples e limitadas e a gestos elemen-
tares e repetitivos que não exigem altos níveis de qualificação.

O segundo, de acordo com Machado (1996), foi anunciado
por Friedmann em 1947 e enfatiza que o desenvolvimento
tecnológico leva ao predomínio de tarefas mais complexas
e, portanto, exige a elevação da qualificação da força de
trabalho, isto é, a automação e as novas tecnologias levam
ao desaparecimento das funções fragmentadas e suscitam
uma maior qualificação e até mesmo a requalificação dos
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trabalhadores, haja vista que as tarefas se transformaram em
tarefas de informação e comunicação.° terceiro, denominado polarização das qualificações,
evidenciado a partir dos estudos de Friedmann, Naville e Kern
e Schumann, aponta para o caráter complexo e contraditório
de mudanças na qualificação, ou seja, para o movimento
constante de desqualificação e qualificação. Nesse sentido,
a automação, além de provocar a diminuição do número
de trabalhadores, promove uma reclassíflcaçáo qualitativa
(MACHADO, 1996).

Enquanto uma parcela de trabalhadores se envolve
com as atividades de supervisão e regulação do processo
produtivo, agregando, portanto, componentes intelectuais,
a maioria se "desespecializa", à medida que, executando
as tarefas de manutenção e vigilância, não foge do restrito
domínio da polivalência, e outros se precarizam ainda mais,
em virtude da desregulamentação e flexibilização do merca-
do de trabalho, configurando, assim, uma contradição que
superqualifica em alguns ramos produtivos e desqualifica em
outros (ANTUNES, 1995).

Além dessas dimensões, atualmente está em voga o mode-
lo da competência. Tanquy (1994) destaca a noção de que, em
função das transformações ocorrentes no mundo do trabalho,
a partir dos anos 1980 surgiu um renovado vocabulário que
enfatiza a expressão "saberes e competências" em substituição
ao termo "qualificação".

Esse modelo surgiu do discurso empresarial francês e,
segundo Ramos (2001), foi assimilado pelos empresários eu-
ropeus e por grupos envolvidos com as reestruturações admi-
nistrativas, que passaram a se valer da noção de competência
para defender e implementar mudanças na organização do
trabalho. 'Ial enfoque permite concentrar a atenção mais sobre
a pessoa do que sobre o posto de trabalho.

De acordo com estudos desenvolvidos por Dubar (1998),
o modelo da competência não é novo, nem mais racional do
que os outros. "Ele corresponde a uma concepção das rela-
ções sociais de trabalho que valoriza a empresa e o contrato



individual de trabalho" (1998, p. 99). Portanto, tal enfoque
permite concentrar a atenção mais sobre a pessoa do que
sobre o posto de trabalho.

Nessa perspectiva, Dubar esclarece que a

noção de competência serve para significar o caráter for-
temente personalizado dos critérios de reconhecimento
Que devem permitir recompensar cada um em função da
intensidade de seu empenho subjetivo e de suas capaci-
dades "cognitivas" em compreender, antecipar e resolver
os problemas de sua função Que são também os de sua
empresa (1998, p. 98).

A emergência do modelo de competência atende a três
propósitos: reordenar conceitualmente a compreensão da
relação trabalho-educação, desviando o foco dos empregos,
das ocupações e das tarefas para o trabalhador em suas di-
mensões subjetivas com o trabalho; institucionalizar novas
formas de educar/formar os trabalhadores e gerir o trabalho
internamente às organizações e no mercado de trabalho em
geral, sob novos códigos profissionais que configuram as rela-
ções 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 no plano nacional e, também,
no patamar de cada região (RAMOS,2001).

No âmbito desse cenário, o discurso empresarial e go-
vernamental comete à educação o trabalho de preparar os
indivíduos para a empregabilidade desenvolvendo as com-
petências enfatizadas pelo mundo do trabalho: criatividade,
capacidade de análise e de solucionar problemas imprevisí-
veis, prospecçáo. capacidade de comunicação, autodisciplina.
responsabilidade ete. Sãovalorizados os conteúdos curriculares
da educação básica que devem contribuir para a aprendizagem
de competências, a fim que os indivíduos estejam aptos para
assimilar mudanças, sejam mais autônomos e respeitem as
diferenças entre si.
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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.

Para Duarte, entre os princípios da Unesco, o lema apren-
der a aprender é o que desempenha um papel fundamental
na adequação do discurso pedagógico contemporâneo às
necessidades da mundialização do capital, em decorrência
de sua vinculação interna com a categoria de adaptação que
ocupa lugar central no discurso político-econômico neoliberal.
visto que o grande objetivo da educação é "tornar os indiví-
duos dispostos a aprender qualquer coisa, não importando o
que seja, desde que seja útil à sua adaptação incessante aos
ventos do mercado" (2001, p. 54).

As análises de Duarte (2001) sobre os posicionamentos
valorativos contidos no lema aprender a aprender nos fornecem
elementos para desmistificar a ênfase ideológica dada ao papel
da educação na formação básica do indivíduo, para que ele pos-
sa adaptar-se às demandas do processo produtivo. Entre esses
posicionamentos, podemos destacar os seguintes:

1. As aprendizagens que o indivíduo realiza por si mes-
mo são mais desejáveis do que aquelas que ele rea-
liza por meio da transmissão de conhecimento com
outras pessoas, ou seja, a atividade do aluno, para ser
verdadeiramente educativa, deve ser impulsionada e
dirigida pelos seus interesses e pelas suas necessi-
dades (pseudoautonomia).

2. É mais importante que o aluno desenvolva um método
de aquisição, descoberta e elaboração do conheci-
mento do que aprender os conhecimentos desco-
bertos e elaborados por outras pessoas (negação do
saber historicamente produzido pela humanidade).

3. A educação deve preparar os indivíduos para acom-
panharem a sociedade em acelerada mudança (ca-
pacidade de adaptação às turbulências do mercado
de trabalho - empregabilidade).
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Desse modo, devemos entender a ênfase no aprender a
aprender não de forma isolada, mas articulando-a à mundiali-
zação do capital e à forma como o modelo econômico, político
e ideológico proposto para a América Latina é sustentado
pelas teorias pós-modernas e pelo pensamento neoliberal.

A partir dos anos 1990, as reformas educacionais orien-
tadas e financiadas pelo BIRD, pela Unesco e pela OIT postu-
lavam a necessidade de articular a educação às necessidades
do mercado, minimizando a gratuidade, e o setor público
deveria investir, sobretudo, na educação básica.

"Básica" refere-se tanto à sua posição lógica de base de
conhecimentos (leitura, escrita, Matemática, solução de
problemas) como a sua identificação com os primeiros anos
de educação, quando não é preciso ainda definir orientações
mais específicas (CORAGGIO, 1996. p. 105).

Assim, a educação básica é suficiente para promover
o recurso mais abundante dos pobres - o trabalho. Esse
trabalho, contudo, é informal e precário, haja vista que se
tornar empregável é fazer escolhas individuais, "ter o próprio
empreendimento", ou seja, tornar-se um cidadão produtivo.

De acordo com Kuenzer (2000), o Governo brasileiro
segue as recomendações do Banco Mundial, cujas pesquisas
apontam que o nível fundamental é o de maior retorno eco-
nômico; portanto, é irracional o investimento em um tipo de
formação cara e prolongada, em face da crescente diminuição
dos postos de trabalho.

Essa manifestação ideológica disseminada pelos orga-
nismos multilaterais tenta nos fazer supor que, mediante a
educação básica e profissional de curta duração e baixo custo,
o indivíduo garantirá a sua empregabilidade. Essas agências
difundem a ideia de que o investimento na educação básica
aumenta a possibilidade de as nações pobres reverterem as
desigualdades sociais e que aqueles que concluírem esse nível
de ensino terão mais condições de ser empregáveis e de mu-
dar de ocupação todas as vezes que mudarem as condições
de compra e venda da força de trabalho. Esse pensamento
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equívoco responsabiliza os indivíduos pelo fracasso 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 a formação, pois geralmente são os
trabalhadores que têm a responsabilidade de atualizar e va-
lidar suas competências para que as empresas possam usar,
sem ônus, seus talentos, criatividade e autonomia.

Para as instituições "guardiãs" do FMI, a maior preocu-
pação é a sustentabilidade financeira. Para elas, o sucesso
das reformas ocorre quando os governos implementam po-
líticas e leis que incentivam a participação dos empresários
e das fundações privadas, com a dedução de impostos, no
financiamento de projetos escolares, apontando, assim, para
concretizar a descentralização, ou seja, para a diminuição das
responsabilidades do Estado para com a educação pública.

Seguindo as medidas receitadas pelo Banco Mundial,
a política educacional brasileira" passou a adotar a lógica
da racionalidade econômica, substituindo a universalização
pela equidade e priorizando a educação básica, sobretudo
a fundamental, em detrimento dos outros níveis de ensino",

Observamos, assim, ser conferida uma centralidade à
educação básica, que passa a ser vista como prioridade em
vários documentos oficiais, cujos discursos enfatizam que sem
ela não seria possível a produção do saber necessário ao
processo produtivo, ou seja, a preparação para a emprega-
bilidade. Reforçando essa ideia, os empresários procuram
mecanismos que influenciem a política educacional brasileira,
fortalecendo lobbies nas casas legislativas ou nos ministérios
da Educação e do Trabalho, tentando viabilizar a aprovação

, Essas reformas implementadas pelo Governo brasileiro na educação devem ser
compreendidas no contexto dos programas de ajuste estrutural Que os estados
pobres estão sendo obrigados a seguir para atender às imposições dos organismos
internacionais e aos ajustes econômicos dos centros hegemônicos do capitalismo.
4 A reforma do ensino médio realizada no Brasil nos anos 1990 pôs em prática tal
modelo: foi focalizado o ensino fundamental por meio de políticas de planeja-
mento e financiamento, tais como o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e
o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização
do Magistério (Fundef),



de matérias de seu interesse no que se refere à educação em
geral e à educação profissional (BRASIL/MEC/FINEP,1995).

Ramos (2001) lembra que no Brasil, a partir da aprova-
ção da LBD n2 9.394/965, a noção de competência passa a
compor as diretrizes curriculares e a reorientar o trabalho
pedagógico em favor da transmissão de conteúdos voltados
para a elaboração de competências e para a preparação básica
para o trabalho.

Esse direcionamento para as competências está desta-
cado no relatório da Unesco elaborado pela Comissão Inter-
nacional sobre Educação para o século XX16. Esse documento
expressa as competências como um dos principais elementos
que deve direcionar a prática pedagógica nas escolas de en-
sino médio e profissionalizante.

A partir desse relatório e dos princípios da LDB, o MEC,
por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio e dos Parãmetros Curriculares para o Ensino Médio,
definiu novas diretrizes para o ensino médio, visando superar
a visão academicista e propedêutica do currículo anterior?
que, segundo seus técnicos, era estritamente voltado para o
acesso ao ensino superior. Para os representantes do MEC,
era necessário direcíoná-lo para uma concepção de educa-
ção geral que procurasse desenvolver as competências e
habilidades dos alunos de modo a atender às exigências da
sociedade contemporânea.

, A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 17 de
dezembro de 1996 e promulgada em 20 de dezembro do mesmo ano, ceifando a
fecundidade e o sentido original dos debates e movimentos dos educadores con-
solidados na década de 1980, enfatizou em seu artigo 22 que "a educação básica
tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir
no trabalho e em estudos posteriores" (BRASIL, 2001).
6 Relatório publicado pela Unesco em 1996, elaborado entre 1993 e 1996, por
uma comissáo internacional presidida por Jacques Delors.
7 É importante lembrar que, historicamente, o ensino médio no Brasil referenda
a dualidade estrutural da sociedade brasileira, expressáo das relações entre ca-
pital e trabalho, como tão bem analisa GramscL ao criticar a dualidade da escola
burguesa que, de um lado, forma especialistas (técnico-científico-politco) e, de
outro, forma técnicos (instrumentais e práticos). In: GRAMSCI,A. Os intelectuais e
a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
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Assim, o Parecer nQ 15/98, sobre as diretrizes curricu-
lares para o ensino médio brasileiro, apresenta princípios
axiológicos e pedagógicos fundamentados numa confiança
quase apologética ao atual desenvolvimento tecnológico e
na capacidade de a escola preparar cidadãos e trabalhadores
intelectual e psicologicamente adequados para acompanhar
a sociedade em acelerada mudança (RAMOS,2001).

Ressaltamos, ainda, que os Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio enfatizam a necessidade de
estudos que possibilitem a formação de competências bási-
cas, ou seja, preparação para o trabalho. Ressaltam ainda que
os princípios axiológicos que devem orientar o currículo são

fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância
recíproca; formação de valores; aprimoramento como
pessoa humana; formação ética; e exercício da cidadania
(BRASIL, MEC, SEMTEC, 1999, p. 91).

Observamos assim que, do ponto de vista oficial, a refor-
ma do ensino médio, ao propor o currículo por competências,
procura afirmar princípios que se aproximam da perspectiva
construtívísta" e das tradições ligadas às taxíonomias? de
constituição de instrumentos de aferição de capacidades e
habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras.

Segundo Kuenzer, ao outorgar ao ensino médio a função
de desenvolver a pessoa humana mediante a preparação

8 Segundo Duarte (2001), no atual momento assistimos a um revigoramento das
concepções educativas baseadas no lema aprender a aprender. Esse revigoramento
no Brasil ocorreu mediante a difusão da Epistemologia e da Psicologia de Piaget
e foi tomado como referência para a expansão do movimento construtivista, cujo
modismo pedagógico, a partir da década de 1980, passou a defender princípios
pedagógicos aproximados aos do escolanovismo. Ver DUARTE, N. Vigostski e o
"aprender a aprender": crítica às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria
vigostskiana. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2001.
9 A partir de 1949, Bloom e sua equipe de pesquisadores começaram a elaborar
um sistema de classificação de objetivos para constituir a base do planejamento e
do currículo norte-americano. O primeiro sistema, denominado domínio cognitivo,
destacava as habilidades e capacidades intelectuais que poderiam ser expressas
em termos de comportamentos e atitudes que pudessem ser usadas em várias
situações. Ver BLOOM, Bejamim S. et ai. Taxinomia de objetivos educacionais: o do-
mínio cognitivo. Porto Alegre: Globo, 1973.
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de competências básicas para o trabalho e o exercício da
cidadania e conferir ao ensino técnico a vertente profissiona-
lizante. a política educacional expressa apenas uma solução
ideológica, pois

desconsidera a realidade do modelo econômico brasileiro,
com sua carga de desigualdades decorrentes das dife-
renças de classes e de especificidades resultantes de um
modelo de desenvolvimento desequilibrado, que reproduz
internamente as mesmas desigualdades e os mesmos
desequilíbrios que ocorre entre os países no âmbito da
internacionalização do capital (KUENZER,2000, p. 20).

A ênfase na preparação para o trabalho, expressa pelo
Parecer nQ 15/98, 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
(BRASIL, MEC, 1998, p. 53).

ParaRamos, a formação básica para o trabalho, conforme
exibida no Parecer nQ 15/98, que institui as Diretrizes Curricu-
lares para o Ensino Médio, é defendida como necessária para
a compreensão da tecnologia e da produção na sociedade
pós-industrial. Portanto, tal formação está mais direcionada
para a "constituição de competências, habilidades e disposi-
ções de condutas do que pela necessidade de informação"
(BRASIL, MEC, 1998, p. 7).

Ao eleger a competência como elemento central dos
processos formativos, dando-lhe um caráter disciplinador, à
medida que o saber-ser para além do saber-fazer procura es-
tabelecer um vínculo entre os padrões, as atitudes e os valores
e as necessidades postas pelas empresas, os idealizadores
da reforma se esquecem de que as competências devem ser
compreendidas como síntese de múltiplas dimensões, não
podendo, portanto, serem restritas ao espaço e tempo escolar
ou da formação profissional.
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Ademais, não nos podemos esquecer do caráter de se-
letividade interna do ensino médio brasileiro, pois o Censo
Escolar de 2001 (BRASIL, MEC/lNEP) mostra 8,4 milhões de
matrículas com apenas 1,8 milhão de concluintes. Ao mes-
mo tempo que o ensino médio é postado como etapa final
da educação básica, os dispositivos legais não possibilitam a
sua obrigatoriedade, assim como garante a Constituição Fe-
deral promulgada em 1988, cujo artigo 208, em seu inciso Il,
prevê "a progressiva extensão e gratuidade do ensino médio"
(BRASIL, 1988). Já a Emenda Constitucional nll 14 restringiu
esse direito ao substituir "obrigatoriedade" por "progressiva
universalizaçáo" desse nível de ensino.

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

Por outro lado, conforme esclarece Gramsci, mediante a
atividade teórico-prática, o homem começa a criar os primeiros
elementos de uma intuição do mundo liberta de "toda magia
e bruxaria" e fornece um ponto de partida para o posterior
desenvolvimento de uma visão de mundo histórico-dialética,
ou seja, para a compreensão do movimento

e do devir, para a valorização da soma de esforços e de
sacrifícios que o presente custou ao passado e que o futuro
custa ao presente, para a concepção da atualidade como
síntese do passado, de todas as gerações passadas, que se
projeta no futuro (GRAMSCI, 1968, p. 130).

Assim, concordamos com Antunes. quando ele chama a
atenção para a descoberta do sentido falacioso desse discurso,
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que muito freqüentemente assume a forma de uma ma-
nifestação mais ideológica do que de uma necessidade
efetiva do processo de produção. A qualificação e a com-
petência exigidas pelo capital muitas vezes objetivam de
fato a confiabilidade que as empresas pretendem obter
dos trabalhadores, que devem entregar sua subjetividade
à disposição do capital (1999, p. 52).

O fato está relacionado ao esvaziamento da individuali-
dade no capitalismo, estudada por Marx no Orundrisse, ou
seja, a redução do indivíduo a um mero produtor de valor de
troca, cuja atividade é traduzida na quantidade desse valor;
uma pessoa que se relaciona com a sociedade pela mediação
do dinheiro, que no capitalismo se transformou no instru-
mento universal para medir o valor das atividades humanas
(MARX,1972).

Ao demonstrar o caráter alienante desse processo, Marx
chama a atenção para o fato de que a superação dessa alie-
nação não deveria ser vista como um desejo de voltar ao
passado, mas como um caminhar da história. Desse modo,
desacataremos uma passagem, no Cirundrisse. que consi-
deramos importante para expressar o nosso entendimento:

Já foi dito e se pode voltar a dizer que a beleza e a grandeza
deste sistema residem precisamente neste metabolismo
material e espiritual, nesta conexão que se cria naturalmente
de forma independente do saber e da vontade dos indiví-
duos e que pressupõe necessariamente sua indiferença e
sua independência recíproca. [...] É igualmente certo que
os indivíduos não podem dominar suas próprias relações
sociais antes de havê-Ias criado. O grau e a universalidade do
desenvolvimento das faculdades, nas quais torna-se possível
esta individualidade, supõem precisamente a produção base-
ada no valor de troca, que cria pela primeira vez, ao mesmo
tempo em que a universalidade da alienação do indivíduo
frente a si e aos demais, a universalidade e multilateralidade
de suas relações e de suas habilidades (MARX,1972, p. 56).

Esse esvaziamento do indivíduo configura-se, na prática,
na vinculação do trabalho em relação à sua atividade, ou seja,
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na redução do indivíduo a um mero possuidor de força de
trabalho em geral que pode ser trocada no mercado, pois, na
óptica do capital, a qualificação é a capacidade de trabalho
produzida socialmente, transformando homens e mulheres em
força de trabalho como mercadoria. A competência, por sua
vez, representa a possibilidade multivariada de o capital usar
essa capacidade de trabalho da forma como melhor lhe convier.

Desse modo, podemos destacar o fato de que um dos as-
pectos fundamentais da chamada "pedagogia das competên-
cias" é tentar tornar o indivíduo cada vez mais dependente da
produção do valor de troca, expressando um caráter integra-
dor à lógica do capital, à medida que defende aprendizagens
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 trabalha-
dores necessários à produção de mercadorias.

Apesar da relação abstrata e universal, cuja expressão se
materializa no valor de troca e da defesa de uma concepção
educacional voltada para a formação de indivíduos dispostos a
se adaptarem à sociedade regida pela razão do capital, conce-
bemos a relação humana como um processo de conhecimento
e de realização individual, expressão social que transpõe a
dimensão do agir unicamente determinado pela necessidade
de subsistência, portanto, o desenvolvimento do indivíduo
compreende tanto a particularidade quanto a generalidade.

Nessa perspectiva, compartilhando com os autores que
definem a qualificação como relação social, consideramos que
esse conceito ainda é atual, uma vez que expressa as contra-
dições das relações sociais de produção. Ademais, a noção de
competência está ancorada numa dimensão individual que
subestima a dimensão social das relações sociais de trabalho.
E o trabalho, na dimensão ontológica, não se restringe so-
mente ao indivíduo, mas também está envolto no movimento
contraditório de produção e reprodução da existência humana.

Desse modo, acompanhamos Ramos, quando defende a
qualificação como uma mediação
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do processo em que se relacionam o trabalho concreto e as
aprendizagens subjetivas e sociais [...]. Assim, conquanto
a qualificação remete-se ao homem em suas condições
históricas de produção da existência, construindo-se como
conceito histórico-concreto de mediação da relação traba-
lho-educação, a competência, por abstrair essas múltiplas
determinações da atividade humana, pode regatar uma
compreensão essencialista do trabalho, cujo centro, ao
invés de ser oposto de trabalho, desloca-se para o sujeito
abstraído das relações sociais (RAMOS, 2001, p. 68-69).

Por essa razão, o debate teórico e ideológico sobre o
papel do ensino médio e sua vinculação com o processo de
formação dos trabalhadores devem expressar essa contradi-
ção, ou seja, os movimentos, as críticas e as mais variadas
formas de resistência daqueles que não se identificam com as
propostas voltadas para a adaptação das pessoas aos modelos
estabelecidos pelos detentores do capital.

Vale ressaltar que a escola, de um modo geral, e os pro-
fessores, em particular, são os alvos estratégicos das constan-
tes mudanças, reformas e novas diretrizes. Eles são levados
a mudar suas práticas e reconstruir seus saberes sobre as
teorias que fundamentam tais reformas. Assim, as estruturas
culturais e políticas historicamente elaboradas no espaço
escolar podem ignorar, escamotear, resistir ou absorver de
forma fragmentada as pretensas mudanças criadas nos órgãos
dos governos federal e estaduais.

Pelo exposto, podemos expressar a possibilidade de espa-
ços de contradições que propiciem a constituição de relações
e práticas pedagógicas indicadoras que impeçam que a escola
deixe de socializar o saber objetivo nas suas formas mais de-
senvolvidas, provendo mecanismos para que os alunos não se
limitem à assimilação do saber objetivo como resultado, mas
possam efetuar experiências em que apreendam o processo
de sua produção, bem como as possibilidades de sua trans-
formação. Portanto, a escola pode ser o agente potencializador
do desenvolvimento do trabalhador e não se limitar ao papel
de agente de sua subordinação, dado o caráter contraditório
dos interesses das classes sociais na sociedade capitalista.
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