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o Laboratório de Trabalho e Qualificação Profissional
I AU Rvem desenvolvendo pesquisas e estudos que englo-

" 1111 l máticas do trabalho, formação, subjetividades, qualí-
111 I' o profissional e outras. Nesse processo, a dialeticidade
", I I empre presente e não se reduz a formas rigorosas de
1",11. r, ou seja, à lógica do conhecimento, mas a modos de
111 11 ar, pesquisar e refletir acerca das temáticas estudadas
111. ridas no próprio movimento, na historicidade dos ele-
mentes que constituem os diversos fenômenos históricos,
políticos e sociais.

Nesse sentido, os estudos aqui apresentados revelam que
omos resultados de múltiplas determinações e nos tornamos

humanos mediante descoberta dessas determinações e das
rções que empreendemos sobre elas, ou seja, tornamos-nos
qjeitos de ação, reflexão e ação quando, mediados pelo co-

nhecimento, somos capazes de compreender as contradições
presentes na sociedade e lutar para superá-Ias. Isto ocorre
p rque somos seres sociais, construídos no conjunto das
relações sociais de produção, ou seja, pela forma como nos
organizamos para produzir a nossa existência material que,
por sua vez, influencia na nossa formação social. política,
ultural, moral e ética.

Para tanto, a educação, como nos diz Mészáros em Edu-
'ação para Além do capital

é fundamental para a elaboração de estratégias
apropriadas e adequadas para mudar as condições
objetivas de reprodução, como para auto mudança
consciente dos· indivíduos chamados a concretizar a
criação de uma ordem social metabólica radicalmente
diferente. (MÉSZÁROS,2005, p. 65). *

Compreendendo-se a educação como conscientização
das determinações históricas, sociais e políticas, considera-
mos que os artigos aqui apresentados nos desvelam aspectos
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que contribuirão para entendermos questões que vão desde
as mudanças no mundo do trabalho, a formação da perso-
nalidade com base na teoria marxista até o estresse que tem
afetado a categoria docente.

O artigo intitulado ''As Mutações na Base da Produção
Material e seus Impactos no Mundo do Trabalho e na Qualifi-
cação Profissional", de autoria da Professora Ilzeni Silva Dias,
trata sobre as profundas transformações ocorridas no final do
século passado e início do novo século, com características
incomuns, se comparadas às demais que ocorreram ao longo
da história. Lembra a autora os grandes saltos ontológicos
ocorridos em seus respectivos momentos históricos.

O artigo de Francisco José Lima Sales, intitulado "Da
Nova Configuração do Trabalho às Concepções da Qualificação
Profissional: a lese da Requalificação como Novo Discurso
Educacional do Capital", aborda a problemática da qualificação
do trabalhador que mostra a existência de regularidades entre
os autores, à medida que a maioria se valia do tradicional
esquema que enquadrava essa discussão a partir das fases
clássicas de desenvolvimento do capitalismo (cooperação
simples, manufatura e maquinaria). Desse esquema clássico
capitalista, derivaram teses (requallflcaçáo. desqualificação,
polarização das qualificações e qualificação absoluta e des-
qualificação relativa) que passaram a abordar os efeitos do
processo de modernização produtiva sobre a qualificação do
trabalhador. A análise permite concluir que a tese da requa-
lificação passou a embasar o novo discurso educacional
do capitalismo.

A autora Lydia Maria Pinto Brito, em seu artigo "Gestão
do Conhecimento - A Nova Face da Educação no Capital", tem
como ponto de partida os estudos de Lukács para analisar as
matrizes de gestão do trabalho criadas pelo capital na década
de noventa: Gestão do Conhecimento, que em articulação
com a Gestão de Competências e as Organizações de Apren-
dizagem, vão-se construir na nova forma de organização do
trabalho adotada pelas empresas de referência mundial. O
novo modelo em construção, que vem dar suporte gerencial



para a substituição do taylorismo - fordismo por modelos
processuais, em redes e virtuais, faz parte da reestruturação
produtiva que vem tentando solucionar, a partir de seus aspec-
tos fenomênicos, a crise do modo de produção capitalista.

O artigo intitulado "Algumas Considerações sobre o Indi-
víduo e a Personalldade em Lucien ôéve" da autoria de Erasmo
Miessa Ruiz aponta questionamentos. pressupostos e refle-
xões acerca de uma teoria da personalidade e do indivíduo a
partir de uma análise marxista empreendida por Lucien Séve.
O texto enfatiza que a questáo da personalidade é inerente a
todas as ciências sociais e não só à Psicologia, portanto, não
poderia haver incongruência entre o marxismo e os estudos
da personalidade que, embora ainda sejam insuficientes,
precisam ser colocados na arena da investigação científica, no
sentido de possibilitar o desenvolvimento da Psicologia e do
marxismo, uma vez que uma teoria da personalidade funda-
mentada no marxismo constituír-se-á no desdobramento de
uma teoria marxista do conhecimento, não só como se confi-
gura o conhecimento, mas como se constrói o sujeito singular
que conhece. Isso pode ser percebido na crítica que Marx fez
à divisão social do trabalho, quando ele lançou as bases de
uma teoria da personalidade que superasse a especialização
e, consequentemente, as premissas do individualismo de
cunho positivista.

No artigo "A Contradição do não Idêntico sob o Aspecto
da Identidade na 'Dialética Negativa' de Theodor Adorno e
suas Consequências para a E<jucação", os autores Hildemar
Luiz Rech e Isaias Batista introduzem a discussão acerca das
análises desenvolvidas por Adorno que desmascara o modelo
autorreferente de identificação do cogito cartesiano e propõe
uma correção dos registros de conceituação, sem, contudo,
abrir mão da mediação do conceito. Contra a assimilação
alienante aos padrões de identificação sistêmica. Adorno
propõe uma subjetividade de vigilância sistemática. A sua
"dialética negativa" apresenta um procedimento que se apoia
sobre um paradoxo inerente. Para o autor, existe um abismo
insuperável entre sujeito e objeto, entre conceito e realidade,
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o qual a razão crítica, contudo, deve procurar transpor por sua
conta e risco pela mediação crítica do conceito. O cerne da
dialética negativa se constitui na base da autorreflexão des-
se equívoco com seus diversos significados. E esta reflexão
crítica traz importantes consequências para uma perspectiva
educacional de emancipação.

O artigo "A Formação da Sociedade Brasileira e o Difícil
Campo Democrático na Esfera Neoliberal", de Ronaldo de
Sousa Almeida e Gilson de Sousa Oliveira, reflete em que
medida a formação da sociedade brasileira historicamente
marcada por relações autoritárias e excludentes e, atualmente
impregnada pela ideologia e práticas neoliberais, tem dificul-
tado a consolidação dos direitos sociais, civis e políticos numa
perspectiva democrática. Para fazer essa análise, os autores
procuram referências em Gilberto Freire, Sérgio Buarque de
Iíolanda. José Murilo de Carvalho, José de Sousa Martins e
Francisco de Oliveira, autores estes que contribuíram para
desvelarmos as raízes da formação econômica, política e social
do Brasil e os envieses da democracia que foram implantados
de forma vertical e com participações tuteladas pelo Estado e
pela elite hegemônica.

O artigo, intitulado "Gênero e Educação: Reflexões sobre
o Percurso Histórico da Educação Feminina no Brasil" das
autoras Maria Anita Vieira Lustosa e Márcia Gardênia Lustosa
Pires, apresenta o debate sobre o processo de escolarização
da figura feminina no cenário brasileiro, examinando con-
cisamente seu percurso histórico, destacando as primeiras
iniciativas de instrução para mulheres desde o período colo-
nial e os possíveis avanços e recuos dessas ações educativas
implementadas no decurso da história. O estudo, ainda, des-
vela trajetória das conquistas da mulher na luta pelo direito à
escolarização. A temática da educação feminina se constitui
como um fato instigante a ser discutido na perspectiva da to-
talidade social em face das contradições inerentes ao modelo
de sociedade vigente.

Maryland Bessa, Enéas Arrais Neto e Raimundo José de
Paula Albuquerque, no artigo "Breves Notas sobre o Conceito



de Classe Burguesa em Mãrx e a Relação com a Construção da
Classe Burguesa Industrial no Ceará", refletem o conceito de
classe burguesa em Marx delineando semelhanças e diferenças
com as origens da classe burguesa industrial no Ceará. Apre-
sentam breves notas sobre o conceito de burguesia no legado
marxiano e retratam o movimento de consolidação da classe
burguesa industrial no Estado do Ceará, ressaltando o avanço
na percepção desse próprio conceito na contemporaneidade.

O artigo 'A Situação da Classe Pobre no Nordeste do
Brasil com HIV/AIDS", da autoria de Roberto Kennedy Gomes
franco, apresenta dados pesquisados que denunciam que o
vírus da AIDS dissemina-se de maneira crescente nas classes
sociais de menor escolaridade, ou seja, afeta especificamente
a classe pobre. No contexto de mercantilização da saúde, as
estimativas indicam que, hegemonicamente, mais de 90% dos
casos da pandemia de AIDS se concentram em alguns países
de economias periféricas da África e América Latina. Na rea-
lidade históríco-educatíva brasileira, os dados apontam que
cerca de 50% da população sorologicamente positiva para o
HIV é pobre e com baixíssimo nível de escolaridade. No Nor-
deste brasileiro, cerca de 58.000 mil pessoas, algo em torno
de 12% dos casos notificados pelo Ministério da Saúde, são
portadores de HIV/AIDS (dos 1.793 municípios nordestinos,
apenas 53 possuem programas municipais de DST/AIDS).
O adoecimento. nesse sentido, reproduz as contradições de
classe da sociabilidade do capital.

Justino de Sousa Junior no artigo "Trabalho, Educação
e o Debate Brasileiro da Folitecnía" retoma o debate acerca
da politecnia a partir de um diálogo com a mais recente
contribuição do professor Nosella feita por meio do texto
"Trabalho e Perspectivas de Formação dos Trabalhadores:
para além da formação politécnica", publicado no Livro
Trabalho, Capital Mundial e Formação dos Trabalhadores
(LABORlUFC). No texto citado, o professor Nosella empreen-
de uma crítica rigorosa à proposta de educação politécnica
que defendem os educadores e pesquisadores marxistas no
Brasil assim como a forma como têm utilizado o conceito de
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politecnia. Segundo Nosella, estes educadores têm utilizado
uma definição arbitrária do conceito e estabelecido uma
distinção também carente de rigor entre a politecnia como
proposta de educação socialista e a proposta politécnica
de viés capitalista.

O artigo de Adilene Gonçalves Quaresma sob o título:
"Da Concepção Marxiana de Educação (Educação Intelectual,
'Iecnológica e Corporal) Para a Construção de uma Formação
para os Trabalhadores: O Trabalho na Terra como Princípio
Educativo no MST" identifica que o referencial de educação
liberal positivista tem prevalecido nos movimentos pedagógi-
cos implementados no sistema regular público de educação,
este fato contribuiu para não se construir uma educação
voltada para os interesses dos trabalhadores. Mantendo a
clássica dualidade escolar que tem por finalidade manter a
dualidade estrutural da sociedade. Nesse sentido, defende que
uma proposta pedagógica voltada para a classe trabalhadora
deve promover o diálogo crítico e incessante com a realidade
social e do mundo do trabalho, este entendido como a ati-
vidade humana que forma, conforma, deforma e transforma
o homem e o meio natural e social, necessitando assim, de
se constituir como questão problematizadora e central num
processo formativo voltado para a classe que vende sua força
de trabalho.

"Crise do Emprego e Estruturação de Nova Subjetividade
na Educação Profissional: Currículo e Trabalho Docente", artigo
da autora Maria da Conceição da Silva Freitas, apresenta aná-
lises a partir da visão dos sujeitos que vivenciam a educação
profissional como coordenadores pedagógicos de área técnica
e que são responsáveis pela implementação da estruturação
curricular da Fundação de Apoio à Escola Técnica da Secretaria
de Ciência e 'Iecnologia do Estado do Rio de Janeiro. A pesqui-
sadora toma como ponto principal a situação do desemprego
juvenil, articulando-a ao currículo por competências e com
relação entre a escola e mundo do trabalho.

O artigo "Decência Universitária: Condições de Trabalho,
Estresse e Estratégias de Enfrentamento", da autora Maria
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da Apresentação Barreto, remete-nos a um problema que
tem afetado todas as categorias profissionais nas últimas
décadas, o estresse no trabalho. A pesquisa desenvolvida
com professores universitários nos revela os elementos que
desencadeiam o estresse no labor profissional dos docentes
e nos proporcionam o conhecimento de algumas estratégias
para o enfrentamento de situações estressantes. tão comuns
no dia a dia do trabalho dos professores.

Em artigo intitulado "O PROEP como Financiamento
Externo para Educação Profissional Brasileira: Análise na Rede
Federal", das autoras Antonia de Abreu Sousa e Elenilce Gomes
de Oliveira analisa-se o Programa de Expansáo da Educação
Profissional (PROEP)e suas consequências para a rede federal
de ensino profissional e tecnológico. O Programa resultou do
convênio entre o Ministério da Educação, Ministério do Trabalho
e Emprego e Banco Interamericano de Desenvolvimento, sendo
conferido o montante de R$ 500 milhões. Esse financiamento
proporcionou a ampliação de escolas profissionais do setor
comunitário e a transformação das escolas técnicas em centros
federais de educação tecnológica. Porém, no contexto da
vigência do Programa, a rede de instituições públicas teve sua
expansão impedida, ao passo que a expansáo dos segmentos
comunitários e privados foi fortemente estimulada e apoiada.
Avaliado em 2003 pelo Governo Lula, o PROEP passou por
modificações e a educação profissional foi retomada como
política de responsabilidade do Estado.

'As Propostas de Qualificação Profissional Frente aos
Novos Empreendimentos Produtivos de Femambuco". das
autoras Fabiana Maria da Costa, Luanne Alves Oliveira e An-
gela Santana do Amaral, analisa o contexto de transforma-
ções societárias que tem determinado a institucionalidade
vigente aos interesses hegemônicos do capital; a centralidade
delegada ao conhecimento, em detrimento do trabalho; bem
como os moldes nos quais deve-se estruturar a política de
qualificação profissional no BrasiL em especial em Femam-
buco. tendo em vista a instalação de novos empreendimentos
produtivos no Complexo Industrial e Portuário de Suape,
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como a Refinaria Abreu e Lima, o Estaleiro Atlântico SuL e
o Pólo de Poliéster, que demandam a emergência de uma
força de trabalho qualificada e disponível e aparecem como
solucionadoras do desemprego que afeta grandes parcelas
de trabalhadores no Estado.

Já o artigo "A Educação de Jovens e Adultos e a Formação
do Trabalhador: Algumas Considerações sobre a Experiência do
PROEJAno CEFET-MA",das autoras Eliane Maria Pinto Pedrosa,
Francisca das Chagas Silva Lima e Lélia Cristina Silveira de
Moraes, reflete sobre a educação de jovens e adultos, como
espaço de formação e educação de sujeitos que historicamente
tem enfrentado situações de desigualdades sociais e
educacionais. Analisa as concepções e os movimentos que
marcaram o debate das políticas educacionais voltadas para o
atendimento desse segmento da população brasileira. Aborda
o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos - PROEJA- evidenciando as possibilidades
e limites que se configuram para a escolarização e formação
do trabalhador. Torna a experiência, ainda inicial, do CEFET-MA
como espaço formativo que objetiva oportunizar a ampliação
de escolaridade e formação profissional dos sujeitos para a
qual se volta.

Com as reflexões sistematizadas pelos autores e autoras
neste livro, temos a certeza de que os leitores defrontar-
se-áo com questões instigantes que permeiam os nossos
questionamentos e dúvidas sobre o trabalho e as condições
em que se desenvolve nos marcos do capitalismo, cujas
determinações sobre o homem tanto do ponto de vista individual
como coletivo são decorrentes da forma de propriedade e da
produção dela erigida. Nesse sentido, as análises nos textos
devem ser compreendidas como uma contribuição para a nossa
formação, em vista da construção de conhecimentos que nos
levem a uma práxis consciente e transformadora.

(Maria José Pires Barros Cardozo)
Fevereiro de 2011.


