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Resumo:  

Busca-se por meio deste, uma reflexão sobre a atuação da pedagogia na sociedade 
atual, percorrendo um caminho que conduz às questões pertinentes à educação e 
ao trabalho. Conduzindo os pensamentos, buscamos em Libâneo (2001), Saviani 
(2007) e Cunha (2000) análises pertinentes a estes temas, salientando as relações 
existentes entre educação e trabalho. Num contexto histórico, abordado de forma 
breve, ressaltamos as passagens que conceituaram e fixaram na sociedade as 
definições de pedagogia, assim como buscamos as evidências históricas que 
marcaram a junção entre educação e trabalho, e também as que marcaram a 
separação entre educação e trabalho, caracterizando o ensino técnico. 
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Abstract:  

Search by means of this, a reflection on the pedagogy of action in today's society, 
going through a path that leads to issues pertaining to education and work. Leading 
thoughts seek in Libâneo (2001), Saviani (2007) and Cunha (2000) analyzes relevant 
to these issues, emphasizing the relationship between education and work. In a 
historical context, addressed briefly, we point out the passages that conceptualized 
and set in society the teaching settings, as well as seek historical evidence that 
marked the junction between education and work, and also those that marked the 
separation between education and work, featuring technical education. 
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INTRODUÇÃO 

Pretende-se aqui levantar o tema sobre pedagogia e ensino técnico, assim 

como suas relações, principalmente as pertinentes aos questionamentos sobre a 

ação pedagógica nos setores do ensino técnico e profissional. Este artigo não possui 

a pretensão de esgotar o assunto, mas sim, de levantar as questões para que as 

escolas técnicas continuem seu trabalho no âmbito da pedagogia sempre no intuito 

de melhorar suas práticas e trazer aos alunos os aprimoramentos necessários ás 
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maneiras para se trabalhar as questões sobre ensino e aprendizagem, relacionando 

de fora clara e objetiva, as questões práticas e teóricas. 

Nesse contexto, a sociedade hoje se caracteriza por sua consistente 

atuação no campo pedagógico, isso é demonstrado, segundo Libâneo (2001) pela 

denominação: Sociedade do conhecimento. 

[...] a sociedade atual é eminentemente pedagógica, ao ponto de ser 
chamada de sociedade do conhecimento. Vejamos alguns exemplos. 
Está se acentuando o poder pedagógico dos meios de comunicação: 
TV, imprensa, escrita, rádio, revistas, quadrinhos. A mídia se 
especializa em fazer cabeças, não apenas no campo econômico, 
político; especialmente no campo moral, vemos diariamente a 
veiculação de mensagens educativas, a disseminação de saberes e 
modos de agir através de programas, vinhetas e chamadas sobre 
educação ambiental, AIDS, drogas, saúde. Há práticas pedagógicas 
nos jornais, nas rádios, na produção de material informativo, tais 
como livros didáticos e paradidáticos, enciclopédias, guias de 
turismo, mapas, vídeos, revistas; na criação e elaboração de jogos, 
brinquedos; nas empresas, há atividades de supervisão do trabalho, 
orientação de estagiários, formação profissional em serviço. Há uma 
prática pedagógica nas academias de educação física, nos 
consultórios clínicos. Na esfera dos serviços públicos estatais, são 
disseminadas várias práticas pedagógicas de assistentes sociais, 
agentes de saúde, agentes de promoção social nas comunidades 
etc. São práticas tipicamente pedagógicas. Os programas sociais de 
medicina preventiva, informação sanitária, orientação sexual, 
recreação, cultivo do corpo, assim como práticas pedagógicas em 
presídios, hospitais, projetos culturais são ampliados. Ano a ano 
aumenta o número de congressos, simpósios, seminários. São 
desenvolvidas, em todo o lugar, iniciativas de formação continuada 
nas escolas, nas indústrias. As empresas reconhecem a necessidade 
de formação geral como requisito para enfrentamento da 
intelectualização do processo produtivo (LIBÂNEO. 2001, p. 4). 

Dessa forma destacamos a importância das conversas e discussões 

pedagógicas, tanto nos ambientes escolares como nos variados setores sociais.  

A definição de pedagogia será abordada aqui de forma rápida e sucinta sob 

a ótica de Libâneo (2001), assim como as contextualizações históricas de educação 

e trabalho, que serão tratados com o intuído de contextualizar o seu surgimento com 

foco nos dizeres de Saviani (2007) e Cunha (2000). 

O viés pelo qual perpassa esta redação, traça um caminho que conduzirá o 

leitor a uma reflexão do papel do pedagogo e da pedagogia na sociedade e na vida 

do cidadão. Abordamos aqui questões sobre a história da educação e do trabalho 

numa tentativa de induzir e apoiar dentro dos ambientes escolares discussões sobre 

o tema, conduzindo, assim, o foco das reflexões para os ambientes de ensino 
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técnico profissional. Como a sociedade escolar trabalha essas questões e como 

conduz seus integrantes a constantes reflexões e práticas são pontos pertinentes 

que devem ser constantemente exploradas para que a temática do ensino técnico 

tenha sempre o respaldo pedagógico e social nos estudos sobre as práticas de 

ensino-aprendizagem. 

PEDAGOGIA – O QUE É? 

A conceituação da Pedagogia encontra em Libâneo (2001) uma exposição 

clara e objetiva. Libâneo (2001) relata o papel que a pedagogia e o pedagogo 

adquiriu na sociedade, quando se caracterizou, pelo senso comum, como um 

“ensinador” de crianças; essa tradição se teria formado na década de 30, por meio 

da atuação dos “pioneiros da educação nova”1, levantando a ideia de que o curso de 

pedagogia formaria professores para a séries iniciais da educação obrigatória.  

O raciocínio é simples: educação e ensino dizem respeito a crianças 
(inclusive porque “peda”, do termo pedagogia, é do grego “paidós”, 
que significa criança). Ora, ensino se dirige a crianças, então quem 
ensina para crianças é pedagogo. E para ser pedagogo, ensinador 
de crianças, é preciso fazer um curso de Pedagogia. Foi essa ideia 
que permaneceu e continua viva na experiência brasileira de 
formação de professores. Aliás, a aceitar esse raciocínio, não 
sabemos porque os cursos de licenciatura também não receberam a 
denominação de cursos de Pedagogia.  (LIBÂNEO. 2001, p. 6). 

O Filósofo coloca como simplista e reducionista essa visão sobre a definição 

da Pedagogia, pois ela vai além. A Pedagogia se preocupa sim com a “formação 

escolar de crianças, com processos educativos, métodos e maneiras de ensinar”, 

mas, não podemos esquecer de que a Pedagogia possui um significado bem mais 

amplo, bem mais globalizante. Ela se desenvolve em um campo de conhecimentos 

que abordam a problemática educativa na sua totalidade e historicidade, bem como, 

ao mesmo tempo, se define como uma diretriz orientadora dessa ação. Dessa 

forma, investigando o fenômeno educativo, a Pedagogia assume um caráter 

“explicativo, praxiológico e normativo da realidade” educacional. Como 

consequência dessa atuação, a Pedagogia “formula orientações para a prática a 

partir da própria ação prática e propõe princípios e normas relacionados aos fins e 

meios da educação”. 

                                                 
1 Os Pioneiros da Educação Nova compunham um grupo de 26 educadores, entre eles Fernando de Azevedo e 

Anísio Teixeira; publicaram um documento com o título: Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. O 

documento defendia a educação obrigatória, pública, gratuita e laica. (ARANHA, 2006, p. 303). 
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Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo 

sistemático da educação − do ato educativo, da prática educativa como componente 

integrante da atividade humana, como fato da vida social, inerente ao conjunto dos 

processos sociais. Não há sociedade sem práticas educativas. Pedagogia diz 

respeito a uma reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas 

educativas, para poder ser uma instância orientadora do trabalho educativo. Ou seja, 

ela não se refere apenas às práticas escolares, mas a um imenso conjunto de outras 

práticas. O campo do educativo é bastante vasto, uma vez que a educação ocorre 

em muitos lugares e sob variadas modalidades: na família, no trabalho, na rua, na 

fábrica, nos meios de comunicação, na política, na escola. De modo que não 

podemos reduzir a educação ao ensino e nem a Pedagogia aos métodos de ensino. 

Portanto, a Pedagogia sendo uma prática humana e social atua no sentido 

de modificar os indivíduos, atuando nos campos mentais, espirituais, culturais e 

físicos, configurando, assim, a existência Humana em sua atuação grupal e 

individual (LIBÂNEO, 2001).  

 

EDUCAÇÃO E TRABALHO 

O trabalho vem, nesse sentido, como fator que confere ao indivíduo as 

condições básicas, necessárias, para o seu desenvolvimento como cidadão, porém, 

Saviani (2007) questiona: “quais são as características do ser humano que lhe 

permitem realizar as ações de trabalhar e de educar? Ou: o que é que está inscrito 

no ser do homem que lhe possibilita trabalhar e educar? ” (SAVIANI, 2007, p. 153). 

De acordo com a concepção bergsoniana2  Saviani (2007) define a 

Inteligência como ato de fabricar objetos, fenômeno comum aos animais que 

encontra no Homem a “particularidade de fabricação de objetos artificiais” (SAVIANI, 

2007, p. 153). No contexto histórico, ainda de acordo com a visão de Bergson 

(1979), o processo de surgimento do Homem se deu no momento em que ele 

adaptou a natureza para si, ao contrário dos demais animais que se adaptavam a 

natureza. 

Em Marx e Engels (1974) Saviani (2007) expõe a relação homem-trabalho: 

Ora, o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das 
necessidades humanas é o que conhecemos com o nome de 
trabalho. Podemos, pois, dizer que a essência do homem é o 

                                                 
2 Henri Bergson, filosofo francês autor da obra: A evolução Criadora. 
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trabalho. A essência humana não é, então, dada ao homem; não é 
uma dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência do 
homem. Ao contrário, a essência humana é produzida pelos próprios 
homens. O que o homem é, é-o pelo trabalho. A essência do homem 
é um feito humano. É um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e 
se complexifica ao longo do tempo: é um processo histórico 
(SAVIANI, 2007, p. 154). 

Posto que a existência humana deve ser produzida pelos próprios homens, 

pois, não é uma dadiva natural, o homem, nesse sentido, forma-se homem. “Ele não 

nasce sabendo produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, 

precisa aprender a produzir sua própria existência. ” (SAVIANI, 2007, p. 154).  

Nesse contexto, a relação entre trabalho e educação é colocada como uma 

relação de identidade. 

Os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio 
ato de produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando 
com a natureza, relacionando-se uns com os outros, os homens 
educavam-se e educavam as novas gerações. A produção da 
existência implica o desenvolvimento de formas e conteúdos cuja 
validade é estabelecida pela experiência, o que configura um 
verdadeiro processo de aprendizagem. (SAVIANI, 2007, p. 154). 

 

A DUALIDADE EDUCAÇÃO E TRABALHO 

 

Porém, em um dado momento da história humana, o trabalho se separou da 

educação, isso se iniciou com a criação de duas classes sociais. 

A apropriação privada da terra, então o principal meio de produção, 
gerou a divisão dos homens em classes. Configuram-se, em 
consequência, duas classes sociais fundamentais: a classe dos 
proprietários e a dos não-proprietários. (SAVIANI, 2007, p. 155). 

 

Na Antiguidade, configurou-se o fenômeno que contrapôs as duas classes 

que se formaram: de um lado a aristocracia (detentora da propriedade privada) e de 

outro lado os escravos (detentores da mão de obra – trabalhadores). Dessa forma, a 

educação também se divide, uma destinada a classe proprietária – educação dos 

homens livres; e outra para a classe não-proprietária – educação dos escravos e 

serviçais. Essa separação definiu o conteúdo a ser ensinado, para os homens livres 

a educação centrava-se nas atividades intelectuais, na arte da palavra, nas 

atividades físicas de caráter lúdico ou militar; e a segunda, para a não-proprietária a 

educação se voltada para os processos de trabalho. 
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A primeira modalidade de educação deu origem à escola. [...] Era, 
pois, o lugar para onde iam os que dispunham de tempo livre. 
Desenvolveu-se, a partir daí, uma forma específica de educação, em 
contraposição àquela inerente ao processo produtivo. [...] com a 
divisão dos homens em classes a educação também resulta dividida; 
diferencia-se, em consequência, educação destinada à classe 
dominante daquela a que tem acesso a classe dominada. E é aí que 
se localiza a origem da escola. (SAVIANI, 2007, p. 155-156). 

 Mesmo na Idade Média, a educação destinava-se para a formação dos 

dirigentes (intelectuais), as funções manuais não requeriam preparo escolar. “ A 

formação dos trabalhadores dava-se com o concomitante exercício das respectivas 

funções. ” (SAVIANI, 2007, p. 158). No artesanato medieval o aprendiz adquiria o 

domínio do oficio por meio do aprendizado, de longa duração, nas corporações de 

ofícios, com a “orientação do mestre, por isso mesmo chamado de ‘mestre de 

ofícios’. ” (SAVIANI, 2007, p.158). 

EDUCAÇÃO E TRABALHO: O ENSICO TÉCNICO 

Assim, explorados, de forma resumida, os conceitos de pedagogia e do 

vínculo educação e trabalho, iniciamos aqui uma abordagem direta ao campo: 

Ensino Técnico, onde educação e trabalho caminham de forma paralela, tecendo um 

percurso que leva ao cidadão a formação profissional. 

Nos estudos de Saviani (2007) o termo “politécnico”, de acordo como filosofo 

Manacorda (1991), faz referência as escolas doadas pela burguesia aos operários 

“onde já se faz presente, de forma limitada, o conteúdo pedagógico da “educação 

tecnológica” (SAVIANI, 2007, p. 163). Já em Marx (1968), Saviani (2007) descreve 

que “ ‘ensino tecnológico’ e ‘ensino politécnico’ podem ser considerados sinônimos” 

(Idem, ibidem). 

[...] a palavra “politecnia”, como eu próprio também destaquei no livro 
mencionado, publicado em 1989, literalmente significa múltiplas 
técnicas, multiplicidade de técnicas; daí o risco de entender esse 
conceito como a totalidade das diferentes técnicas fragmentadas, 
autonomamente consideradas. Tecnologia, por sua vez, literalmente 
significa estudo da técnica, ciência da técnica ou técnica fundada 
cientificamente. Daí, a conclusão de Manacorda reportando a noção 
de tecnologia à unidade entre teoria e prática que caracteriza o 
homem. (SAVIANI, 2007, p. 163). 

Saviani (2007) alega que os termos não devem se confrontar: “não será o 

uso ou não de determinado termo que as colocará em confronto”, e se assim for, 

Saviani (2007) parte do princípio de que pode-se abrir mão do ‘termo politécnica’ 
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sem prejuízo ás considerações que vêm sendo trabalhadas sob o ponto de vista do 

ensino técnico. 

A Educação Profissional vem sofrendo diversas mudanças com o decorrer 

das últimas décadas, principalmente devido às mudanças ocorridas nas áreas 

econômicas e financeiras do país. Assim, para Cunha (2000), os anos de 80 e 90 

sofreram grandes transformações na área educacional da América Latina. Essas 

mudanças ocorreram na educação técnico-profissional, da aprendizagem de 

trabalhos manuais até a formação de superiores. 

Tais transformações têm determinantes extrínsecos aos sistemas 
educacionais e são de caráter político, social e econômico, que se 
combinam de diversas maneiras e em graus diversos. São 
determinantes políticos a orientação e as mudanças educacionais no 
sentido de ampliar a cobertura educativa, que consiste em estender 
as possibilidades de escolarização para além do período obrigatório, 
assim como de facilitar as transferências dos alunos entre diferentes 
tipos de cursos, tudo isso como condição da democratização do 
campo educacional. (CUNHA, 2000, p.48) 

A causa dessas mudanças é a abertura dos mercados e o fim das políticas 

nacionais protecionistas, e isso tem levado os países latino-americanos a uma 

reforma nas suas políticas educacionais, com o objetivo de aumentar a 

produtividade dos trabalhadores afim de torna-los melhores competidores e diminuir 

essa desvantagem. 

O Banco Mundial – Bird possui um importante papel nas decisões referentes 

ao ensino técnico nos países da América Latina, segundo Cunha (2000) 

[...] desde o início da década, o Banco Mundial tem feito 
recomendações explícitas a respeito da educação técnico-
profissional, entendida como um elemento estratégico de mudança 
da estrutura educacional. Neste sentido, seu documento de política 
sobre Educação Técnica e Formação Profissional (Bird, 1992) 
contém um item destinado à separação da educação e da 
capacitação, no qual utiliza um tom direto, raramente empregado 
pelos formuladores das reformas educacionais em cada país, ainda 
que busquem o mesmo objetivo. (CUNHA, 2000, p. 49). 

A separação entre Educação e Capacitação “... traria vantagens para 

ambas, já que permitiria aos educadores e aos instrutores concentrarem-se em suas 

missões próprias”. O Bird também “faz recomendações específicas a respeito da 

organização de cada sistema educacional, como a de se concentrar a formação 

profissional de modo intensivo ao fim da educação secundária”, permitindo aos 
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alunos um maior amadurecimento ao realizarem seus estudos. (CUNHA, 2000, p. 

49). 

No campo institucional, o Banco Mundial recomenda a retirada do ensino 

profissional do âmbito do Ministério da Educação, privilegiando “o setor privado 

como protagonista na educação técnico-profissional” (CUNHA, 2000, p. 51). 

Em meados dos anos 90 no Brasil, ocorreram importantes transformações 

na educação profissional de nível médio, que tinha como exigência o 

desenvolvimento tecnológico em todos os setores. O decreto nº 2.208/97 instituiu 

que todo o sistema de ensino profissional seria dividido em três níveis: básico “ 

(abrangendo a aprendizagem e os cursos rápidos para adultos) ”, técnico e 

tecnológico, sendo que este último já se encontra no campo do nível superior. “O 

ensino técnico foi definido como sendo independente do ensino médio”, o aluno 

poderia cursar o técnico durante ou depois do ensino médio.  

Depois do decreto 2.208/97 e contrariamente à sua concepção 
original, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu 
(parecer 17/97) que o certificado de técnico somente será 
outorgado aos egressos dos cursos técnicos que também 
tiverem concluído o ensino médio, anteriormente ou 
simultaneamente a este5. Ficou excluída, portanto, a 
possibilidade de que esse certificado fosse concedido a quem 
somente acumulasse os módulos correspondentes a uma 
especialidade técnica. (CUNHA, 2000, p. 56). 

Com a Lei de Diretrizes e Bases - LDB nº 9.394/96, a educação geral-

propedêutica adquiriu um caráter marcadamente profissionalizante do ensino médio, 

pois, colocou como finalidade a preparação do aluno para o mercado de trabalho 

fazendo com que ele se tornasse capaz de adaptar-se com flexibilidade e também 

possuir condições de ocupações no mercado, bem como realizar aperfeiçoamentos 

posteriores conforme suas necessidades. Dessa forma: 

O ensino médio é apresentado na lei, também, como tendo a 
finalidade de propiciar ‘a compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos’. No mesmo sentido, a Lei de 
Diretrizes e Bases de 1996 determina que os conteúdos e as formas 
de avaliação serão organizados de tal forma que, ao final do ensino 
médio, o educando demonstre ‘domínio dos princípios científicos e 
tecnológicos que presidem a produção moderna’. (CUNHA, 2000, p. 
56).  

Após as diretrizes curriculares para o ensino médio, as diretrizes da 

educação profissional de nível técnico foram instituídas pela resolução da Câmara 
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de Educação Básica do Conselho Nacional da Educação – CEB/CNE 4/99, 

determinando que fossem organizados por áreas profissionais, cada uma delas com 

suas categorizações gerais e cargas horárias mínimas para a habilitação delas 

resultantes. Os certificados deveriam, portanto, serem expedidos pelas instituições 

que ofereciam tais cursos. A cargo do Ministério da Educação e do Desporto - MEC 

ficariam as fiscalizações, avaliações e aprovações dos planos de cursos. 

O MEC, em colaboração com os sistemas de ensino, terá o encargo 
de avaliar o ensino técnico, garantindo a divulgação dos resultados. 
O MEC organizará, também, um sistema nacional de certificação 
profissional baseado em competências, do qual participarão 
representantes dos trabalhadores, dos empregadores e da 
comunidade educacional. (CUNHA, 2000, p. 58). 

CONCLUSÃO 

Pelo que já foi exposto, identificamos então a relação direta na objetividade 

da educação profissional com o que deveria ser a atuação profissional dos egressos.  

Dessa forma, percebemos que, no processo evolutivo da educação 

profissional (e do sistema educativo público e privado), há um grande esforço para 

que as competências desenvolvidas através do ensino técnico venham a dar forma 

ao profissional que atuará nos diversos ambientes de trabalho, tão comumente 

chamado de mercado. A falta de qualificação profissional, que por diversas vezes é 

citada como uma das grandes dificuldades para o aumento da capacidade produtiva 

das empresas, deve ser entendida em primeiro lugar pela falta de vagas em escolas 

que ofereçam em seu curriculum essa modalidade de ensino, mas, também, pela 

forma em que os conteúdos programáticos são apresentados e aplicados ao corpo 

discente, onde destacamos algumas dificuldades como a formação dos docentes, a 

definição da grade curricular, infraestrutura para aplicação dos programas, entre 

outros aspectos que comprometem o ensino, e como ressalta Paulo Freire “o 

ensinar inexiste sem o aprender e vice-versa” (FREIRE, 2007, p.23 apud LIMA; 

ZANOTTA, 2-13, p. 2). 

Todavia, há inúmeras instituições e iniciativas escolares envolvidas na 

construção e no desenvolvimento do conhecimento, que visam assumir um 

compromisso com uma educação de qualidade presente, porém voltada para o 

futuro profissional daquele que no momento nos é apresentado como aluno. 
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Por fim, compreendemos que a sociedade justa, eficiente e eficaz, que está 

em desenvolvimento, torna-se ainda mais próxima através do eixo pedagogia, 

educação e trabalho. 

Não temos aqui a pretensão de esgotar o assunto, mas sim de colocar 

algumas pautas para futuras discussões. As questões pertinentes à educação no 

Brasil, em especial à educação profissional, aqui abordada, merecem atenção e 

reflexão. 

Terminamos este artigo com os dizeres do artigo primeiro da LDB, onde a 

educação é posta como questão social sendo abrangida por uma vasta gama dos 

diversos setores da sociedade:  

Art 1º. A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
(BRASIL, 2014 p. 9). 
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