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Resumo: Neste texto procura-se discutir a relação de trabalho e educação. Na tentativa de 
compreender o principio educativo do ensino médio na educação de jovens e adultos. Para a 
constituição dessa pesquisa de cunho bibliográfico teve-se como embasamento os estudos de 
Di Pierrô, Frigotto, Haddad, Marx e dentre outros que são referencias teóricas sobre trabalho e 
educação e história da educação de jovens e adultos. As análises realizadas apontam as 
mudanças no mercado de trabalho e as relações com a educação. Diante disso, ter 
escolarização tem forte influencia para os jovens e adultos que vivem do trabalho, com a 
premissa de ingressar no mercado de trabalho e de avançar na trajetória ocupacional e 
principalmente no ensino médio pela grande ênfase na mídia em relação a essa última etapa 
da educação básica. Sendo assim, considera-se necessário a compreensão do trabalho como 
principio pedagógico no ensino médio de jovens e adultos, com base na junção entre escola e 
trabalho, no sentido ontológico, que proporciona uma formação que articule o estudo e o 
aprendizado da ciência, da tecnologia, da vida, da política, da historia, da sociedade e das 
transformações no mundo do trabalho. Por fim, desafia-se a constituição de uma educação que 
possibilite os jovens e os adultos a construírem gradativamente sua autonomia, passando a 
atuar criticamente na direção de superar as contradições de trabalho e capital, sendo capaz de 
agir nos espaços e modificar a sociedade desumanizadora.  
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Introdução 
  

Na contemporaneidade, conjuntura-se uma sociedade globalizada e tecnologicamente 

desenvolvida ocasionando profundas mudanças no mundo do trabalho. Anteriormente a 

organização do trabalho baseada na concepção taylorista/fordista conservava-se a divisão 

entre pensamento e ação, dando origem a uma pedagogia escolar centrada ora nos conteúdos, 

ora nas atividades. Nessa mesma lógica, nos deparamos com as transformações no processo 

de produção implicam em novas exigências para o processo de escolarização visando a 

formação de um novo trabalhador.  

É necessário um trabalhador com novas competências e habilidades o que demanda 

uma nova organização educativa ancorada em também novas práticas pedagógicas de 

                                                 
1 Texto elaborado a partir das discussões realizadas na disciplina Fundamentos da Educação Popular III: 
Trabalho e Educação, ministrada pela Professora Conceição Paludo, no Programa de Pós-graduação em 
Educação da Universidade Federal de Pelotas. 
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resultados autocentrados. Diante da atualidade da divisão social e organizacional do trabalho 

que vem sendo subsidiada pela prática implacável da competitividade, da eficiência e da 

individualidade. 

 Ter escolarização configura possuir credenciais de entrada no mundo do trabalho, 

sendo assim, a educação tem influenciado sobre a vida das pessoas. Pelo investimento 

necessário de formação contínua, em busca de garantias de boa colocação em termos de 

promessa de empregabilidade e da possibilidade de ascensão social.  Nesse sentido, que 

muitas políticas públicas foram criadas, para o acesso a educação como direito, possibilitando 

aos jovens e adultos trabalhadores a certificação do processo educacional e ao acesso dos 

conhecimentos oficiais, dos avanços tecnológicos e da qualificação profissional.  

Recuperar esses processos de escolarização de Jovens e Adultos que não tiveram 

acesso à escola ou que dela evadiu, vem se constituindo em um grande desafio no que tange a 

democratização do ensino a Educação de Jovens e Adultos. Nessa direção, nas últimas 

décadas muitos foram os investimentos na Educação de Jovens e Adultos e no ínterim destas 

investidas encontramos na constituição federal a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino 

fundamental e que deve se estender progressivamente ao ensino médio.  

Em relação ao atendimento do ensino médio de educação de jovens e adultos e sobre 

qual o seu principio pedagógico, que este texto pretende se deter. Em virtude da grande ênfase 

na mídia das questões de baixos índices, de repetência, de evasão e da qualidade e nas 

políticas de avaliação e reestruturação do currículo para a garantia da qualidade. Por esse viés 

que não pode ser deixada de fora a discussão da problemática do ensino médio EJA, posto que 

muitos jovens evadidos retornem a este ensino, com a premissa de ingressar no mercado de 

trabalho e de avançar na trajetória ocupacional.  

O estudo apresentado caracteriza-se como teórico bibliográfico, que não se propõe à 

conclusões generalizáveis, problematiza-se especificamente a relação de trabalho e educação 

para a compreensão do principio educativo do ensino médio de educação de jovens e adultos. 

O texto constitui-se inicialmente no resgate histórico para posteriores contribuições do 

trabalho como principio educativo2 no ensino médio de jovens e adultos. 

 

Ensino Médio de Jovens e Adultos: resgate histórico e principio educativo 
                                                 
2 No Brasil, o como principio educativo foi e vem sendo apreciado por um considerável leque de autores, entre 
os quais poderíamos citar os mais conhecidos, como Saviani (1986 e 1984), Kuenzer (1998 a, 1989, 2004), 
Frigotto (2001a, 2011b, 2002), Franco (1989), Machado (1989), Nosella (1989), Ferreti & Madeira (1992).No 
plano mundial, seguindo uma tradição entre os marxistas, provalmente Gramsci tenha sido o pensador que mais 
debateu o tema, sem contar, é claro, Makarenko (1985) e também Pistrak (1981). Manacorda (1997), por sua 
vez, procura dissecar o assunto em Gramsci, e Enguita (1993), Marx. (TUMOLO, 2005, p.240)  
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Diante das discussões sobre a relação de trabalho e educação, que nesse momento 

procura-se compreender historicamente a trajetória do Ensino Médio na educação de jovens e 

adultos, a partir dos escritos de, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), Haddad (1987, 2000, 

2007), Di Pierro (1992, 2000, 2001, 2005), Barreto (2005), MEC (2009) e Nosella (2011), 

para analisar a possibilidade do trabalho como principio pedagógico.  

 As primeiras ações educativas envolvendo adultos se configuram no Período 

Colonial, realizada pelos jesuítas, que alfabetizavam o povo como forma de catequização e 

doutrinação nas perspectivas religiosas do catolicismo, sendo compreendida nos aspectos da 

educação formal.   

Segundo Haddad e Pierro (2000) no Período Imperial encontramos informações sobre 

ações educativas a partir dos direitos legais, sendo a primeira “garantia de uma instrução 

primária e gratuita para todos os cidadãos”(p.109). Assegurada pela primeira Constituição 

Federal de 1824, esta que priorizava mais especificamente as crianças, ocasionando na época 

um crescente índice de analfabetos, no entanto, essa garantia foi concebida somente no 

aparato jurídico.  

Durante o Período Republicano, a Constituição Federal de 1891, delega a 

responsabilidade do Ensino Básico para os estados e municípios. Porém, na prática esta não se 

efetiva, por falta de investimentos para garantir as proposta legais. Os dados do Censo de 

1920 apontam que 72% da população acima de cinco anos permanece analfabeta e excluída 

do voto pela mesma constituição (BARRETO, 2005, p.44). Cabe analisar, nesse momento que 

se configura uma educação escolarizada voltada para as elites em detrimento das camadas 

populares, onde a legislação que garante uma escola para todos, avança lentamente, não 

passando da intenção legal.  

Com o fim da primeira Guerra Mundial e a Revolução de 30, os altos índices de 

analfabetismo tornam-se uma preocupação social, política e econômica. Presente o discurso 

da dualidade do ensino médio no Brasil, com o advento da industrialização, já era organizado 

um ensino com duas vertentes, um ensino secundário regular voltado para a elite e outro 

voltado para as classes populares. Somente entrava para a universidade alunos provenientes 

das escolas secundárias. 

 
A dualidade estrutural, que mantém duas redes diferenciadas de ensino ao longo da 
história da educação brasileira, tem suas raízes na forma como a sociedade se 
organiza, como expressa as relações e contradições do capital e trabalho. 
(NASCIMENTO, 2007, p.87) 
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Durante muito tempo a educação vem sendo voltada para a sociedade de classes, com 

intuito de qualificação da mão - de - obra e atender a exigência do mercado competitivo, 

suprindo as necessidades de produção de cada momento histórico. 

Em 1937, com desdobramento da Constituição de 1937, a Lei Orgânica do Ensino 

Secundário de 1941, a "Reforma Capanema" teve o ensino profissional passado para o nível 

médio, as escolas industriais dependiam de exames de admissão e os cursos foram divididos 

em dois níveis tendo dois ciclos, um básico e outro técnico industrial;  

No mesmo período, surge o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), criado 

em 1938, que no âmbito de suas pesquisas institui o Fundo Nacional de Ensino Primário e 

destina 25% de recursos financeiros para o ensino supletivo de jovens e adultos analfabetos. 

Demonstra-se então, uma preocupação mais significativa na extensão da educação de jovens e 

adultos, área que começa a se afirmar no campo das políticas nacionais. Essas iniciativas são 

decorrentes do processo de consolidação do sistema capitalista e da aceleração da urbanização 

no Brasil, após a Segunda Guerra Mundial. Não se pode desconsiderar ainda, a influência da 

Organização das Nações Unidas, que em novembro de 1945, declara a importância da 

educação, em especial a educação de adultos, para o desenvolvimento dos países. Assim é que 

nessa conjuntura política o empreendimento dos esforços para diminuição dos índices 

elevados do analfabetismo, das promoções de ações educativas e da expansão do ensino 

emerge no intuito da redefinição do Estado no âmbito mundial.   

Com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 4.024, em 1961, 

que foi possível aos diplomados das escolas técnicas o ingresso no ensino superior, através de 

um projeto que passou despercebido pela Câmara, habilitando os diplomados dos cursos 

técnicos ao ingresso no ensino superior. (NOSELLA, 2011, p.1054) 

Posteriormente, com a criação da segunda Lei 5692 de 1971, das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional regulamenta-se a formação de técnicos em regime de urgência. Com a 

reforma educacional dos governos militares, a Lei n.5692/71, propôs uma escola média única 

para todos com três anos de ensino médio (2º grau) para os jovens de 15 a 17 anos, com 

profissionalização obrigatória. Ocorria a integração do ensino profissional com o secundário. 

A Lei 5.692/71 com o intuito de universalizar uma escola de técnicos submissos, de 

operadores práticos, fracassa, havendo o corte da parte humanística e crítica do currículo 

assim como o esvaziamento do ensino técnico. Também garante o ensino supletivo, que pela 

primeira vez sistematiza o acesso de jovens e adultos ao ensino público em capítulo especial, 

pode-se considerar como uma primeira conquista no campo dos direitos. Tais providências 

legitimadas se configuram, mais uma vez, para atender a necessidade de formação de mão de 
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obra das indústrias em desenvolvimento e manutenção no sistema capitalista, no qual se 

identifica a educação como prioridade para acompanhar ao modelo global de sociedade. 

 Em, 1980 o governo foi pressionado pela população para expansão da escola pública, 

em resposta ofereceu cursos noturnos e supletivos. Em seguida, em 1982: Lei n°. 7.044, 

determinou que a profissionalização não mais fosse obrigatória, mas sim opcional de cada 

escola. 

 A partir da criação da Constituição Federal de 1988, que assegura a educação como 

direito de todos e dever do Estado, emerge a terceira Lei Federal nº. 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 – Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que apresenta inovações 

principalmente na seção que se destina a jovens e adultos. Na nova legislação o ensino 

supletivo passa a ser entendido como Educação de Jovens e Adultos, e integrante da Educação 

Básica, a ser oferecido gratuitamente e que pode acontecer por meio de cursos ou exames 

supletivos, outra novidade é o rebaixamento das idades sendo de 15 anos para o Ensino 

Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio. Como integrante da Educação Básica e 

garantido progressivamente o direito subjetivo ao ensino médio, também temos em pauta a 

volta da discussão, se polarizando: de um lado os neoliberais (meritocracia, identidade própria 

do ensino médio, retirando disciplinas de formação geral) e do outro lado os populistas 

(politécnica). A nova LDB tenta superar esta contradição, introduzindo a idéia de uma escola 

média com o objetivo de integrar a participação do jovem à vida política e produtiva. 

(NOSELLA, 2011, p. 1056) 

No ano de 1997, com Decreto nº. 2.208, o grupo político hegemônico do governo FHC 

determinou a divisão entre ensino médio regular e técnico, libertando o técnico de qualquer 

controle burocrático. Com a mudança de governo para Lula em 2002, é regulamentado o 

decreto nº. 2.208 propiciando mudanças que se conservam, e criado o Decreto 5.154 de 2004 

como política de integração entre a educação básica e a educação profissional, sendo 

oferecida a educação profissional e técnica simultaneamente ao longo do ensino médio em 

caráter opcional. 

O Decreto nº. 5.840 de 2006, institui o Programa de Integração da Educação 

Profissional com a Educação de Jovens e Adultos- PROEJA. Pela primeira vez aparece 

especificamente o ensino fundamental, médio e a educação indígena integrado ao profissional 

voltado para a educação de jovens e adultos, possibilitando o direito á formação mínima.  As 

palavras recorrentes são: integração, articulação, interdisciplinaridade e inovação. Os eixos 

orientadores do ensino médio devem ser: trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Possui outros 

programas profissionalizantes, a Escola de Fábrica (com políticas compensatórias de viés 
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assistencialistas e o PROJOVEM- inserção profissional). Mas que infelizmente possui um 

caráter de política curricular com ênfase no individualismo e na formação por competências 

designada para o mercado de trabalho.  

Atualmente, pode-se destacar algumas Políticas Públicas para a reforma do Ensino 

Médio. Como o Ensino Médio Inovador proposto pelo Ministério da Educação (MEC)3, 

integrado as ações do PDE: Essa proposta do MEC tem cinco questões centrais a serem 

discutidas no currículo do ensino médio. A primeira é estudar a mudança da carga horária 

mínima do ensino médio para três mil horas – um aumento de 200 horas a cada ano. Outra 

mudança é oferecer ao aluno a possibilidade de escolher 20% de sua carga horária e grade 

curricular, dentro das atividades oferecidas pela escola. Faz parte ainda da proposta, associar 

teoria e prática, com grande ênfase a atividades práticas e experimentais, como aulas práticas, 

laboratórios e oficinas, em todos os campos do saber; valorizar a leitura em todas as áreas do 

conhecimento; e garantir formação cultural ao aluno.  

Como proposta de avaliação externa, assegurada pela LDB nº. 9.394 DE 1996, surge o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), como política nacional do MEC, criado no 

governo Cardoso e reestruturada no governo Lula. Essa proposta tem como principais 

objetivos democratizar as oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior, 

possibilitar a mobilidade acadêmica, induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio e 

a certificação na EJA. 

 No Rio Grande do Sul, a partir de 2012, o governo estadual em consonância com os 

documentos legais federais sobre o Ensino Médio, cria uma política de governo o Ensino 

Médio Politécnico (RS), com a proposta de que é necessária a criação de uma concepção de 

educação unitária superando a dualidade entre cultura geral e cultura técnica, criando a 

educação politécnica. 
[...] Parece que, se a escola lidar adequadamente com a questão do trabalho, todos os 
problemas vão estar superados. As diferentes políticas educacionais, no que se refere 
a essa questão, não tem levado em conta os seguintes aspectos: 
1. o que é o trabalho na sociedade de tipo capitalista. Esse “esquecimento” tem 

feito com que o trabalho seja tratado de maneira abstrata, a-histórica; 
2. a questão do trabalho não tem sido tratada a partir da especificidade da escola, do 

que lhe é próprio; 
3. não tem sido levado em conta, ainda que a questão do trabalho não pode ser 

tratada à revelia dos problemas enfrentados pelas escolas. 
O fato de não se levar em conta nenhuma dessas questões tem feito com que as 
políticas educacionais incorram num empirismo grosseiro que, não ao invés de 
esclarecer a questão, contribui muito mais para semear a confusão e confundir mais 
ainda aos educadores. Esse empirismo pode ser constato numa serie de slogans 
vazios de sentido, tais como: qualificação para o trabalho; iniciação para o trabalho; 

                                                 
3 (Fonte: www.mec.gov.br) 
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preparação para o trabalho; integração escola-empresa; escolas de produção; 
introdução do trabalho produtivo na escola, etc. (FRANCO, 1988, p.70) 

Nesse momento, teve-se a pretensão de situar a trajetória da Educação de Jovens e 

Adultos e do Ensino Médio, na tentativa de evidenciar os caminhos percorridos para analisar a 

possibilidade de compreender o trabalho como principio educativo através da relação 

articulada da teoria e prática. Nos últimos anos tem se avançado em políticas, principalmente 

trazendo em pauta a centralidade do trabalho para o papel do espaço e tempo escolar, mas 

ainda se faz necessário a formação dos professores nas bases do trabalho e educação para uma 

melhor efetivação das políticas,o rompimento da visão dualista da escola para pobre e para 

ricos, a vinculação do Ensino Médio ao Profissionalizante e a proposição de uma escola a 

partir do trabalho não sendo simplesmente pela junção do trabalho manual com o trabalho 

intelectual.  

Para fundamentar e ampliar essa análise, que se apresenta a idéia de Marx, em O 

capital (1886-1867), a sobre a educação politécnica e tecnológica, como proposta de integrar 

o trabalho produtivo ao escolar. 

 
Por educação entendemos três coisas: 
1. Educação intelectual. 
1. Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de 
ginástica e militares. 
2. Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter 
cientifico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as 
crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos 
diversos ramos industriais. (MARX & ENGELS, 1992, p.60) 

 
É necessário compreender esse debate teórico elaborado por Marx, no sentido amplo 

de educação politécnica, para uma formação geral que vincule a relação entre educação e 

prática social e o trabalho como principio educativo. Também cabe destacar, que esse 

pensamento abrange toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, 

mas nesse texto será enfatizado o Ensino Médio de Jovens e Adultos. 

Ao reconhecer o trabalho como principio pedagógico, é discutir o trabalho como 

elemento constitutivo do próprio homem. Partindo do principio do que afirma Engels (2004, 

p.13) que o trabalho é a “condição básica e fundamental de toda a vida humana” e que o 

“trabalho criou o próprio homem”. Sendo assim, a natureza do homem é o trabalho, ou seja, 

sua ontologia4.  

                                                 
4 Termo aprofundado por Lukács. Para a ontologia do ser social o trabalho. Tradução do Prof. Ivo Tonet 
(UFAL), a partir do texto II Lavoro, primeiro capitulo do segundo tomo de Per uma Ontologia dell’ Essere 
Sociale. Roma: Editori Riuniti, 1981. 
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Pelo processo do trabalho que o homem produz sua essência, portanto sua 

funcionalidade social e sua história. Nesse sentido, o trabalho no processo histórico integra 

profundamente a relação homem e natureza, sendo indispensável para sua sobrevivência, 

enquanto atividade e valor de uso. “Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e 

a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 

metabolismo com a natureza.” (MARX, 2004, p.36) 

A relação do homem com a natureza, está relacionada à sua apropriação e 

transformação da matéria-prima em objeto para sua subsistência e seus meios de criação ou 

local de utilização como processo de trabalho. 

 
No processo de trabalho a atividade do homem efetua, portanto, mediante o meio de 
trabalho, uma transformação do objeto, pretendida desde o principio. O produto 
extingue-se no produto. Seu produto é um valor de uso; uma matéria natural 
adaptada às necessidades humanas mediante transformação da forma. (MARX, 
2004, p.40-41) 

 

Nesse momento percebe-se o processo de trabalho como reprodução social, o que vem 

marcando o desenvolvimento da sociedade, e diferenciando os homens dos animais, pela 

objetivação do pensamento, resultando no próprio trabalho. Posteriormente encontra-se o 

processo de valorização que tem estreitado sua dimensão, representando a forma histórica do 

modo de produção do capital. Marx (2004, p.67) apresenta “Como unidade do processo de 

trabalho e processo de formação de valor, o processo de produção é processo de produção de 

mercadorias; como unidade de processo de produção capitalista, forma capitalista da 

produção de mercadorias”. 

 Com a diferenciação do trabalho social da apropriação do trabalho, que entra em 

cena as questões, de salário, preço e lucro, a base do sistema capitalista, onde se concebe a 

força de trabalho como mercadoria. Como aponta Marx (2004, p.92) “esse tipo de troca entre 

capital e o trabalho é que serve de base à produção capitalista, ou ao sistema de trabalho 

assalariado e tem de conduzir, sem cessar, à constante reprodução do operário como operário 

e do capitalista como capitalista”. 

 Diante disso, infere-se que quanto mais trabalho produz, mais geração de 

mercadoria, mais capital para os capitalistas, assim tende-se ao um distanciamento do objeto e 

da função social do trabalho transformando o trabalho em coisificado e alienado. Essas 

relações de produção e de alienação do trabalho que estabelecem a sociedade capitalista, 

quanto mais o trabalhador produz, mais se priva dos meios de vida. Isto ocorre porque 

primeiro o mundo exterior sensível deixa de ser objeto pertencente ao seu trabalho e segundo 
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porque deixa de ser o meio direto de sua subsistência. (MARX, 2004, p.178). A partir dessa 

relação de estranhamento que surge a propriedade privada, acumulação de riquezas daquele 

que compra a força de trabalho, pois a criação do trabalhador passa a ser daquele que paga 

pela criação do objeto. 

 Esse modelo de produção que trata o trabalho como mercadoria valorizada, está 

sempre presente nas transformações do trabalho e na evolução do capitalismo. Cabe destacar 

a necessidade de se discutir a centralidade do trabalho, mesmo que aparece para muitos 

críticos o fim de sua centralidade. O trabalho com a concepção da venda e faz do homem o 

consumidor na cadeia produtiva do capitalismo, é uma das características forte da sociedade 

do capital, de criar novas necessidades e serviços. 

 Mesmo com a globalização e introdução de novas tecnologias, que pode representar 

uma diminuição na força de trabalho, mas já poderá extermínio dessa força. Poderá ocorrer 

um desemprego mais crescente e o incentivo para uma formação mais intelectual. As 

mudanças econômicas, sociais e políticas estão diretamente relacionadas com a organização 

do trabalho, demandando uma reestruturação produtiva. Esse movimento não poderá negar a 

categoria trabalho, discutida por Engels, Lukács e Marx, como fundamento do ser social e do 

processo de valorização e alienação. Embora esteja sendo defendido por alguns autores como 

Viera e Ouriques (2006, p.155), em seu texto “Elementos para uma critica da centralidade do 

trabalho”, no qual defende o movimento do Neolafarguismo, que propõe que os trabalhadores 

se libertem do jugo do trabalho, no qual a vida deixe de girar em torno do trabalho e de 

acumulação de riqueza, sendo esta uma invenção do capitalismo, romper com a noção de 

capitalismo é superar a centralidade do trabalho. 

 Ao retornar a concepção de tomar o trabalho como a práxis humana, de desenvolver 

as condições necessárias à existência como produção histórica e das relações sociais, é 

impossível negar a centralidade do trabalho, mesmo com a premissa de outro sistema que não 

seja o capitalismo, ou que as transformações sociais exigem menos força de trabalho humano. 

Pode-se verificar que tais argumentos são findáveis, de acordo com Antunes (2005, p.39): 

 
[...] em vez da substituição do trabalho pela ciência, ou ainda da substituição da 
produção de valores de troca pela esfera comunicacional ou simbólica, da 
substituição da produção pela informação, o que vem ocorrendo no mundo 
contemporâneo é uma maior inter-relação, maior interpenetração entre as atividades 
produtivas e as improdutivas, entre as atividades fabris e de serviços, entre 
atividades laborativas e as atividades de concepção, entre produção e conhecimento 
cientifico, que se expandem fortemente no mundo contemporâneo. 
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 Perante as metarmofoses do trabalho e sua organização que se propõe uma nova 

relação com o conhecimento, trazendo em pauta as discussões sobre os objetivos da escola. A 

partir do reconhecimento que se vive numa sociedade estruturada no capitalismo, mas sempre 

nas bases da contradição entre capital e trabalho. 

Com exigências que marcam o mercado globalizado, de expansão do capital e 

tecnologicamente desenvolvido, reestruturam a organização produtiva e vem apontando para 

uma produção mais aligeirada, com menor custo beneficio sem perder de vista a qualidade. 

Gerando desafios pela abertura do mercado e pela competitividade, deixando que as bases 

taylorista/fordista, centradas no tecnicismo e de ações mecanizadas, que deram origem ao 

ciclo das economias capitalistas, entram em crise, que vem aos poucos sendo substituída pelo 

toyotismo.  

Tais mudanças influem na divisão social e técnica de trabalho, e consequentemente 

alteram as relações entre trabalho e educação, pois o toyotismo exige o trabalhador 

polivalente. Nesse sentido, uma que educação polivalente, que promova articulação das 

experiências e atitudes com o conhecimento científico.  

Cabe-se ressaltar, que existe contradições como trabalho produtivo, servindo a 

degradação do próprio homem, na qual demandas da acumulação capitalista se apropriam da 

força de trabalho melhor qualificada dentro dos moldes do desenvolvimento econômico, 

industrial e tecnológico. Configura-se, também maior exigência de escolarização para ocupar 

os novos postos de trabalho e pela promessa da empregabilidade, como uma responsabilidade 

individual.  

Esta perspectiva tem como central o aspecto que marca as relações do atual momento 

histórico, em uma sociedade que privilegia o individualismo e a competitividade, privatizando 

o sucesso e o fracasso de cada um e de cada uma. Pode-se inferir que os empregados 

produzirão em grande escala e com mais qualidade, impulsionados pelo sentimento de disputa 

acirrada no qual está em jogo a manutenção do emprego e prováveis promoções. 

Segundo Tumolo (2005, p.256) “o trabalho só poderia ser princípio balizador de uma 

proposta de educação que tenha uma perspectiva de emancipação humana numa sociedade 

baseada na propriedade social”. Pode-se indagar que o trabalho como principio educativo é 

mais do que apropriação, pelos que vivem do trabalho, de conhecimentos científicos, 

tecnológicos e sócio-históricos, é compreender as relações de trabalho na sociedade 

capitalista, que diferencia do emprego e que se aproxima da natureza do próprio homem. 
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O trabalho como princípio educativo vincula-se, então, à própria forma de ser dos 
seres humanos. Somos parte da natureza e dependemos dela para reproduzir a nossa 
vida. E é pela ação vital do trabalho que os seres humanos transformam a natureza 
em meios de vida. Se essa é uma condição imperativa, socializar o princípio do 
trabalho como produtor de valores de uso, para manter e reproduzir a vida, é crucial 
e “educativo”. [...] É dentro desta perspectiva que Marx sinaliza a dimensão 
educativa do trabalho, mesmo quando o trabalho se dá sob a negatividade das 
relações de classe existentes no capitalismo. A própria forma de trabalho capitalista 
não é natural, mas produzida pelos seres humanos. A luta histórica é para superá-la. 
(FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005. p.2) 

 

A reconfiguração do papel do processo educativo na formação do trabalhador, ainda 

é um espaço de luta hegemônica do capital, no qual muitos trabalhadores ficam excluídos do 

sistema. É necessário romper com essa barreira desumanizadora do trabalho, criando 

condições para educar na perspectiva de ser um cidadão pleno objetivando o papel da escola 

pela formação integral nas proposições da conscientização, da criticidade e dos 

conhecimentos científicos, sociais e culturais que perpassam o ser e fazer humano. 

 
A escola deve ser voltada para uma formação polivalente, para uma formação 
teórica sólida. Com isso, estaria dando a sua contribuição para que o futuro 
trabalhador tivesse acesso as novas contribuições da ciência e da técnica que, por 
sua vez, deverão ser revolucionadas pelo coletivo dos trabalhadores. (FRANCO, 
1988, p. 86) 

 

Após as considerações do autor, é importante ressaltar o papel da escola, a partir da 

concepção de educação que busca nas relações histórico-sociais o aporte para a construção, 

ressignificação e consolidação de conhecimentos, considerando os saberes constituintes dos 

sujeitos participantes do processo ensino-aprendizagem. Em resposta do principio pedagógico 

especifico do ensino médio, independente seja ele integrado ou profissionalizante, não deve 

ser pautado na preparação para o mercado, mas no método de estudo, pesquisa e contradições 

da sociedade pelo próprio trabalho que constitui o homem. Principalmente para o Ensino 

Médio de Educação de Jovens e Adultos, na qual não pode ser mencionada sem estar 

articulada ao trabalho, que exige o pensar na sociedade na sua complexidade e totalidade 
 

Se não se pode ignorar a importância da educação como pressuposto para enfrentar o 
mundo do trabalho, não se pode reduzir o direito à educação – subjetivo e 
inalienável – à instrumentalidade da formação para o trabalho com um sentido 
economicista e fetichizado. É, portanto, um desafio para a política de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) reconhecer o trabalho como princípio educativo, primeiro 
por sua característica ontológica e, a partir disto, na sua especificidade histórica, o 
que inclui o enfrentamento das instabilidades do mundo contemporâneo. 
(FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005, p.15) 

 

Na base da compreensão da importância do ensino médio, considerada a última etapa 

da educação básica, que deve ser estendida à educação de jovens e adultos, possui em sua 
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gênese o trabalho principio pedagógico. Isso implica assumir o conceito de politecnia a 

junção entre escola e trabalho, no sentido ontológico, proporciona uma formação que articule 

o estudo e o aprendizado da ciência, da tecnologia, da vida, da política, da historia, da 

sociedade e das transformações no mundo do trabalho. 

 

Tecendo considerações 

Percebe-se ao analisar o percurso do ensino médio e da educação de jovens e adultos, 

que sempre foi designada para a reprodução do capital. A partir das reflexões considera-se 

que a ação dos governos não poderá ser de subsidiar políticas públicas assistencialistas e de 

racionalidade financeira para a expansão da escolaridade dos jovens e adultos trabalhadores.  

Sendo assim, o ensino médio EJA, deve integrar as diferentes formas de educação para 

desenvolver saberes, habilidades e competências para a vida. Principalmente na base do 

entendimento da educação politécnica, que incorpora as relações de trabalho do homem com a 

formação cultural, o trabalho ativo na construção social e a ciência como uma prática 

generalizada e sistematizada que orienta essa atividade, de forma que cada um possa ocupar o 

lugar que lhe cabe. 
Esses saberes construídos pelo trabalho de muitos não podem ser propriedade 
exclusiva de uma minoria, mas ao contrário, devem ser socializados para o conjunto 
das classes trabalhadoras, para que lhes sirva como instrumento de compreensão e 
transformação do mundo. Os conhecimentos transmitidos pela escola, assim, surgem 
e se desenvolvem para dar respostas concretas aos problemas enfrentados pelo 
homem em seu caminhar histórico. (FRANCO, 1988, p.74) 

 

Na base da criação de um projeto de ensino médio na perspectiva do trabalho como 

principio educativo, ao ser considerado como essência humana, é possível articular os saberes 

existentes e produzir novos saberes em consonância com o avanço do conhecimento científico 

e tecnológico. Por essa concepção, propõe-se o desafio para uma nova configuração do ensino 

médio, de criar condições para uma educação comprometida com os jovens e adultos na 

perspectiva de dialogar com a complexidade da sociedade. Cabe destacar, que também se faz 

necessário investir na qualidade e universalização do ensino, subsidiando a formação 

específica e continuada dos profissionais da educação, a infra-estrutura dos espaços escolares, 

a garantia de direito à educação considerando as mudanças no mundo do trabalho, mas 

também a preparação para a cidadania e o desenvolvimento integral dos sujeitos. 

Nisso se assenta à proposição da defesa dos conhecimentos vivenciados, das 

especificidades de cada sujeito, da ressignificação das experiências e do envolvimento de 

todos na procura por qualidade de vida no contexto educativo, e assim compreender a 
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formação permanente para além dos conhecimentos básicos.  Portanto esse ideário procura 

romper com uma educação que se objetiva para o atendimento do sistema emergente, a partir 

de uma aprendizagem conjunta, criativa, participativa que possibilite os jovens e os adultos a 

construírem gradativamente sua autonomia, passando a atuar criticamente na direção de 

superar as contradições de trabalho e capital, sendo capaz de agir nos espaços e modificar a 

sociedade desumanizadora.  
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