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Resumo
A educação vem se pautando em princípios econômicos desde o avanço do
liberalismo. No seio dos princípios burgueses surgiu a teoria do capital humano, com o
intuito de explicar a realidade social e individual por meio da educação. Hoje, as novas
pedagogias do “aprender a aprender”, apesar de possuírem diferenças importantes em
relação à teoria do capital humano, devido às modificações econômicas e sociais as
quais remetem, também se baseiam em princípios econômicos, de funcionalidade. E,
por isso, mantém o caráter burguês e o objetivo de fazer a educação adaptar os
indivíduos à sociedade capitalista, reproduzindo-a.
O presente trabalho se propõe a analisar a teoria do capital humano e a
pedagogia do “aprender a aprender” com o intuito de caracterizar as rupturas e
continuidades presentes em ambas, configurando, assim, o neotecnicismo presente no
campo educacional atual, ou seja, demonstrando que apesar das diferenças a educação
está servindo para o mesmo projeto de sociedade burguesa, tanto na teoria do capital
humano, como na pedagogia do “aprender a aprender”.
O primeiro capítulo tem como objetivo apresentar a teoria do capital humano,
analisando seus princípios básicos, o contexto histórico em que foi produzido e seu
caráter ideológico, bem como suas implicações para a educação. No primeiro tópico
procura-se demonstrar a intrínseca relação existente entre a concepção de homem e
sociedade burguesa e a construção da teoria do capital humano, que nasce com o intuito
de mascarar as desigualdades estruturais do sistema capitalista.
O segundo tópico pretende analisar as conseqüências desta teoria para a
educação, apontando para a pedagogia tecnicista como aquela responsável por articular
e objetivar as concepções advindas da teoria do capital humano dentro da escola.
O terceiro e último tópico deste capítulo explicita como, historicamente, a
pedagogia tecnicista passa a ser hegemônica no Brasil e analisa seus pressupostos
básicos. Em seguida, demonstra seu declínio apontando para as novas concepções
educacionais surgidas na década de 1990 pautadas na pedagogia do “aprender a
aprender”.
O segundo capítulo tem como objetivo apresentar os quatro pilares da educação
por meio do documento que veio os institucionalizar como princípios a serem seguidos
pela educação mundial, o relatório Jacques Delors. E, em seguida, fazer uma análise de
suas filiações e interfaces, mostrando quais seus reais objetivos para a educação.
Concluímos que a teoria do capital humano e a pedagogia do “aprender a
aprender” dão à educação um objetivo muito similar: o de adaptar os indivíduos à
sociedade. Suas concepções de homem, sociedade e educação baseiam-se na ideologia
neoclássica e, por isso, suas possíveis rupturas são de caráter menos expressivo do que
suas continuidades.

Introdução
Desde a consolidação capitalista, com o desenvolvimento da economia liberal e
da produção em massa a educação vem sendo entendida como meio de preparação para
o mercado de trabalho, prejudicando a formação humana, uma vez objetivo desta.
Durante o período fordista a hierarquização dos postos de trabalho e a extrema
divisão do trabalho exigiram uma formação técnica, pautada, basicamente, em
conhecimentos científicos limitados à futura função do trabalhador.
A partir dos anos 70, com a crise do modo de produção em massa, toda a
estrutura macro e micro econômica é modificada, no sentido de flexibilizar a produção e
o trabalho. Se antes o trabalhador devia executar as tarefas prescritas, de forma, muitas
vezes mecânica, agora as habilidades cognitivas, de resolução de problemas
inesperados, são requeridas como meio de lidar com a extrema instabilidade econômica.
O individualismo e o pragmatismo passam a exercer influência máxima nas
políticas educacionais. Isto porque são pressupostos básicos da teoria neoliberal,
instaurada como solução à crise econômica de 1970.
O ideário neoliberal tem por princípio a liberdade individual, o que significa
dizer que, em uma sociedade onde todos são diferentes e, por isso, optam por caminhos
diferentes, nada mais justo do que a desigualdade (conseqüência das escolhas
individuais). Em outras palavras, a expressão “liberdade individual” pode ser entendida
como individualismo. Como conseqüência imediata há a naturalização das
desigualdades sociais e a ilusão de que lutas sociais, de interesse amplo, são utopias
jamais realizáveis devido às diferenças individuais.
Em consonância com a estrutura econômica o plano das idéias tem produzido
uma vasta gama de teorias, no seu conjunto podendo ser chamadas de pós-modernismo.
O irracionalismo e o neopragmatismo são os principais ingredientes desta nova fórmula.
Alessandra Arce (2001) aponta as principais “bandeiras” defendidas pelo pós
modernismo:




A negação de que haja uma esfera de objetividade
Negação de que a razão possa propor uma continuidade temporal
e captar o sentido imanente da história
Negação de que a razão possa captar núcleos de universalidade
no real
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Negação de que o poder se realize à distância social, através de
instituições que lhe são próprias e fundadas tanto na lógica da
dominação quanto na busca de liberdade

Uma vez morta a razão, a história e o conhecimento científico o que se exige
dos indivíduos e da escola é a valorização do presente, do conhecimento subjetivo (e
impreciso) de cada um. Sendo incertos o futuro e os conhecimentos, resta a escola
desenvolver em seus alunos habilidades de busca de informação de acordo com o
momento vivido a fim de se adaptar ao agora.
A educação, portanto, pautada em princípios econômicos, demonstra assim seu
caráter funcionalista. Isto porque a escola é entendida como instrumento de alcance da
equidade entre os indivíduos, ou seja, proporciona as condições necessárias à sua luta
individual (competitiva) no mercado de trabalho.
Desta forma, a educação enseja um neotecnicismo, pautado nas novas
necessidades de formação inerentes às mudanças econômicas. As competências passam
a ser foco da formação escolar, abrangendo não somente as capacidades técnicas
necessárias ao mundo do trabalho, como também, características “subjetivas” essenciais
para o novo tipo de organização econômica e para a adaptação dos indivíduos na
realidade pós-moderna.
O presente trabalho visará analisar a teoria do capital humano e os quatro pilares
da educação, de forma a caracterizar suas rupturas e continuidades, com o intuito de
demonstrar que ambas possuem concepções ideológicas bastante similares e que juntas
caracterizam o neotecnicismo presente no campo educacional atual.
Escolhi esse tema para o meu trabalho de conclusão do curso de pedagogia, pois
percebo que as pessoas da área de educação estão muito fascinadas com os “modismos
pedagógicos”, com o construtivismo, o multiculturalismo, a teoria do professor
reflexivo, os aceitando e os incorporando como concepções críticas e positivas.
A hegemonia destas teorias é visível e preocupante, pois se constata que a
qualidade do ensino está cada vez pior, ou seja, os conteúdos estão sendo massivamente
enxugados dos currículos escolares. Aqueles que compactuam com tais teorias, que as
proclamam como se fossem inovadoras, agem assim, em parte, porque não percebem a
intrínseca relação que possuem com a ideologia burguesa e com a reprodução social que
pregam. Obviamente isto se dá, em grande parte, pois esse conhecimento lhes é
intencionalmente negado.
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Por isso, desejo que este trabalho seja uma forma de esclarecimento e resistência
à essas pedagogias que vem sendo supervalorizadas no campo educacional nas últimas
décadas.
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Capítulo 1 - Teoria do Capital Humano e seus Pressupostos para a Educação
O presente capítulo tem como objetivo apresentar a teoria do capital humano,
analisando seus princípios básicos, o contexto histórico em que foi produzido e seu
caráter ideológico, bem como suas implicações para a educação.
No primeiro tópico demonstraremos a intrínseca relação existente entre a
concepção de homem e sociedade burguesa e a construção da teoria do capital humano,
que nasce com o intuito de mascarar as desigualdades estruturais do sistema capitalista.
O segundo tópico pretende analisar as conseqüências desta teoria para a
educação, apontando para a pedagogia tecnicista como aquela responsável por articular
e objetivar as concepções advindas da teoria do capital humano dentro da escola.
O terceiro e último tópico deste capítulo explicita como, historicamente, a
pedagogia tecnicista passa a ser hegemônica no Brasil e analisa seus pressupostos
básicos. Em seguida, demonstra seu declínio apontando para as novas concepções
educacionais surgidas na década de 1990 pautadas na pedagogia do “aprender a
aprender”.
1.1. A Teoria do Capital Humano - produto histórico da sociedade capitalista
A teoria do capital humano parte do pressuposto de que a educação é fator de
desenvolvimento e distribuição de renda. Schultz é seu principal teórico e todo seu
esforço analítico vai no sentido de explicar, por meio da concepção neoclássica, a alta
de salários nos países desenvolvidos, bem como as diferentes rendas individuais.
Segundo o autor:
O componente da produção, decorrente da instrução, é um
investimento em habilidades e conhecimentos que aumenta
futuras rendas e, desse modo, assemelha-se a um investimento
em (outros) bens de produção. (SCHULTZ, 1962 apud
FRIGOTTO, 1989, P. 40)
À medida que produz capacidade de trabalho a educação é vista como um
investimento como qualquer outro, sendo reduzida à função de desenvolver habilidades,
atitudes e conhecimentos importantes, não para a formação humana, mas para o sistema
produtivo. A natureza, o volume e o tempo gasto em educação, capacitam os indivíduos
para ocupações de complexidade diversas, e, dessa forma, justifica diferentes taxas de
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produtividade e renda. Isto significa dizer que no quesito macroeconômico a educação é
elemento de superação do atraso econômico, enquanto no quesito microeconômico
legitima as diferenças individuais e, consequentemente, a mobilidade social.
Supõe-se que o indivíduo é produtor de suas próprias capacidades de produção,
sendo chamado de investimento humano as despesas que ele ou o Estado efetua por ele
em educação no sentido de aumentar sua produtividade. A lógica intrínseca é bastante
simples: quanto maior a escolaridade do indivíduo, maior sua produção e, tendo em
vista que a renda é tida como função da produtividade, maior a sua renda. A renda,
portanto, é escolha individual. A ideologia burguesa que está por traz deste raciocínio,
mascara assim, a desigualdade estrutural do modo de produção capitalista.
Frigotto (1989) aponta para o caráter circular de análise da educação decorrente
da teoria do capital humano: enquanto é tida como fator básico de mobilidade social,
aumento de renda e desenvolvimento econômico, o acesso, permanência e rendimento
escolar dependem majoritariamente do fator econômico. Análise esta decorrente da
concepção de homem e sociedade que busca veicular e legitimar.
A aparente contradição existente nesta circularidade explicita uma das principais
funções da teoria do capital humano: esconder a verdadeira natureza dos fenômenos,
utilizando a “ciência” para se preservar o senso comum.
Esta análise econômica da educação baseia-se em métodos e pressupostos de
interpretação da realidade da economia neoclássica, que nasce com a sociedade de
classes e se desenvolve na defesa dos interesses do capital. Veicula a idéias de que a
economia é uma ciência neutra que busca, imparcialmente, a verdade, por meio de
métodos positivistas, ou seja, de fatos verificáveis. A economia, portanto, é separada do
campo da filosofia e da política. “A objetividade, entendida como a isenção e
neutralidade do sujeito cognoscente, e a racionalidade, entendida como a capacidade do
indivíduo de ter esta isenção, são os jargões básicos do discurso burguês”. (FRIGOTTO,
1989, P. 57).
As leis e relações do sistema capitalista são vistas como algo lógico e natural, e,
portanto, aplicáveis a qualquer sociedade em qualquer momento histórico. Sua
concepção de homem, parte do conceito de “homo oeconomicus”, o que significa dizer
que ele é, antes de tudo, um maximizador, buscando sempre, de forma racional e
egoísta, agir em seu benefício. Para a visão capitalista o homem não interessa enquanto
humano, mas sim enquanto uma série de características que deve possuir para por em
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funcionamento tal sistema, deixando de lado inclusive faculdades plenamente humanas
como a reflexão e a ética, quando impróprias para o andamento da sociedade de classes.
A naturalização do capitalismo é bem explicitada na citação de Himmelweit:
Pessoas desejam satisfazer, pelo consumo, suas necessidades. A
divisão do trabalho e a troca resultam em maior satisfação para
todos. Isto se aplica à venda de qualquer bem, inclusive à
capacidade de trabalho do indivíduo. Ninguém é forçado a
vender e, se vende, deve forçosamente ganhar algo ao fazê-lo.
O método mais natural de organização da sociedade, por
conseguinte, consiste em deixar que cada pessoa faça qualquer
troca que deseje. Outros sistemas de organização econômica
(...) onde não se permita a livre troca dos indivíduos (...) são
antinaturais. Logicamente, o sistema capitalista onde se
permitem todos os tipos de troca, é o mais natural.
(HIMMELWEIT, 1979, p. 39, apud FRIGOTTO, 1989, P. 58.)
Em conseqüência do comportamento “maximizador” individual, surge, então, a
estrutura social. Se existem aqueles que possuem o capital e outros que possuem apenas
a força de trabalho, é porque os primeiros se esforçaram mais do que os demais,
trabalhando mais, sacrificando as horas de lazer, poupando e investindo.
A formação social é analisada como fatores políticos, sociais e econômicos
isolados que se encaixam aleatoriamente, negando o princípio básico do materialismo
histórico, qual seja, o de que em qualquer modo de produção a estrutura econômica
condiciona as demais unidades da vida social em consonância com ela.
Em decorrência desta visão, dependendo do estágio de desenvolvimento
capitalista um fator ou outro (econômico, social ou político) seria mais fundamental
para a determinação da estrutura social, postulando assim a superação do conflito de
classes sem necessariamente uma mudança no modo de produção.
Como a passagem do capitalismo mercantilista para o capitalismo concorrencial
engendra uma crescente diversificação e complexificação interna da classe dominante,
com o surgimento dos gerentes, administradores e executivos, a teoria neoclássica
afirma que o controle dos meios de produção não estão mais em poder do mesmo grupo
de pessoas, e, assim, tentam por fim à luta de classes.
Na sociedade “pós capitalista”, o grupo gerencial é selecionado por meio da
meritocracia, que por sua vez depende da escolaridade. Logo, a injustiça e contradição
capitalista desaparecem. Perdem de vista, assim, algumas considerações essenciais para
o aprofundamento da análise: o fato de os administradores das empresas serem
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escolhidos e controlados pelos capitalistas e de não possuírem outra opção senão a de
trabalhar em prol da maximização dos lucros da empresa – meta básica e condição de
sobrevivência para a mesma.
Deixada de lado a luta de classes e valorizando a idéia de harmonia, a teoria
neoclássica, para utilizar-se da troca como princípio básico de tal harmonia, precisa,
porém, supor, de imediato, a igualdade de condições dos que trocam. Para tanto,
apresentam os capitalistas e os trabalhadores como iguais tanto no âmbito do mercado
como no da lei. Ambos são proprietários de fatores de produção, sendo o primeiro dono
do dinheiro e o segundo da força de trabalho, ensejando uma dependência harmônica
entre os dois, ou uma cooperação.
A desigualdade real é transfigurada em liberdade abstrata, abstrata porque o
trabalhador não pode escolher não trabalhar, passar ou não fome, o que o coloca
indiscriminadamente em posição inferior ao capitalista.
O salário pago ao trabalhador é visto como uma remuneração pelo capital
humano do qual é proprietário, mascarando a mais valia, ou seja, a força de trabalho
empreendida por este e não paga pelo capitalista, sua fonte de lucro. Assim o conceito
de exploração é escamoteado.
A educação, por sua vez, é concebida como “fator econômico”, o que resulta no
seu esvaziamento político, filosófico, ético e social e a coloca como elemento de uma
função de produção, devendo ser definida pelos critérios do mercado. Restringe-se,
assim, a uma tecnologia educacional.
Por outra parte, a teoria do capital humano leva para a educação conceitos
econômicos como o fato de todos os indivíduos serem iguais e livres para alcançarem o
sucesso, bastando, para isso, apenas o esforço, a iniciativa e a administração racional
dos recursos. O que justifica as desigualdades de classe por aspectos individuais, bem
como as desigualdades no acesso, percurso e qualidade de educação que possuem tais
classes.
Todo este aparato ideológico veicula os interesses da classe burguesa, e,
portanto, tem como conseqüência necessária uma análise circular da realidade, pois, do
contrário, não trabalharia no sentido de manter o status quo. A teoria do capital humano
é, por isso, um produto histórico decorrente do modo de produção capitalista.
Apesar de ter seus supostos básicos fundados na teoria neoclássica da economia
(fase do capitalismo concorrencial), é somente no desenvolvimento do capitalismo
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monopolista que encontra espaço efetivo e necessidade de desenvolvimento, cuja forma
de Estado é a intervencionista.
É importante lembrar que as formas de legitimação do capitalismo, ou seja, as
diferentes formas de Estado que se objetivaram em seu decorrer, não representam senão
mecanismos de recomposição das crises intrínsecas ao caráter contraditório do modo de
produção capitalista, no sentido de garantir a maximização dos lucros da burguesia. Isto
significa dizer que o Estado intervencionista não vai contra os supostos neoclássicos em
sua essência, apenas apresenta algumas medidas com a finalidade de buscar estratégias
de superação das crises.
Algumas especificidades gerais do sistema capitalista devem ser apontadas para
um maior entendimento de suas crises. O pressuposto básico deste sistema consiste na
separação do trabalhador e seu instrumento de trabalho e, conseqüentemente, de seu
conhecimento. O objeto de troca entre capitalista e assalariado é a força de trabalho do
último, que é forçado a vendê-la pela “coação econômica”. Esta força de trabalho
humano cria o valor, o que na sociedade capitalista se transfigura em mercadoria. Toda a
produção se organiza, então, não em função da utilidade de seus produtos, mas em
função de seu valor de troca.
A mercadoria, cuja essência é seu valor de troca se compõe de duas partes: o
capital constante que se destina a aquisição dos meios de produção (máquinas, energia,
tecnologia, etc.) e que insere na mercadoria valor igual ao seu próprio valor e o capital
variável que se destina a compra da força de trabalho, tendo este nome justamente
porque é capaz de agregar valor adicional ao produto. Este valor adicional advém da
mais valia, ou seja, do trabalho excedente e não pago que o trabalhador imprime ao
produto. Ao produzir mais valor do que recebe em troca da venda de sua força de
trabalho, o trabalho vivo fornece ao capitalista sua única fonte de lucro.
É no interior da manufatura que as condições de trabalho capitalista começam a
se solidificar, com o surgimento da divisão do trabalho e a conseqüente desqualificação
do trabalho. Ao juntar sobre seu controle uma porção de trabalhadores em funções
limitadas o capitalista pode aumentar a quantidade de trabalho não pago.
Porém, a submissão efetiva do trabalhador ocorre mesmo com a introdução da
maquinaria, pois, a partir de então, todo o instrumento de trabalho e saber do operário
são transferidos à máquina e ao controle do capitalista. Todos os obstáculos que o
capitalista deveria enfrentar no embate contra o operário são exterminados,
transformando o trabalhador em um mero mediador (desqualificado) da máquina.
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Justamente por permitir a maior desqualificação do trabalhador (separação
entre trabalho manual e intelectual) o progresso técnico se constitui em elemento chave
para o desenvolvimento capitalista, que para se manter vivo depende da produção cada
vez maior de mercadorias com o mínimo de trabalho. Este princípios básico engendra
uma segunda determinante no movimento global do capital, qual seja, a de que a
produção deve sempre crescer.
É a máquina, portanto, quem determina e comanda o trabalho, bem como a
qualificação necessária em sua operação, sendo o trabalho e a ciência usufruídos pelo
capital em benefício próprio e em detrimento dos interesses da maioria.
As leis do movimento do capital, como evidencia Marx em sua principal obra (O
Capital, 1968), leva inevitavelmente a um processo de acumulação, concentração e
centralização do mesmo. A acumulação, condição do surgimento do capitalismo provém
dos métodos de extração da mais valia, métodos que se aperfeiçoam e intensificam no
decorrer histórico. A competição entre os capitalista, porém, bem como sua composição
técnica (capital constante), acabam por diminuir as bases de produção da mais valia de
maneira crescente, o que o leva a uma contradição e, consequentemente à crise.
Somente os capitalistas que conseguem se manter no mercado acumulam e,
conseqüentemente, concentram o capital em suas mãos. Estes capitalistas se apropriam
dos capitalistas menores e assim os muitos e médios capitalistas se transformam em
poucos e grandes. Desta forma, a distância entre os capitalistas e os operários fica cada
vez maior (os capitalistas ficam mais ricos e os trabalhadores têm seus salários
reduzidos).
Todos estes processos de autovalorização levam o capital a expandir-se mais do
que suas capacidades de realização, o que resulta em crises de super produção cada vez
mais agudas. As crises, portanto, não são oriundas de alguma disfunção pontual do
sistema, mas são inerentes ao caráter contraditório de seus pressupostos.
A livre concorrência gera, assim, paulatinamente, o seu contrário, os
monopólios. E é justamente neste período de monopolização da economia que surge o
Estado intervencionista e as demandas de desenvolvimento da teoria do capital humano.
Isto ocorre porque o processo crescente de oligopolização radicaliza o conflito entre as
forças produtivas, diminuindo a taxa de lucro das empresas, o que exige novas relações
no plano de trabalho e produção, e consequentemente uma nova forma de Estado.
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Essa mudança na organização econômica da produção (...) não
vai apenas configurar uma tendência crescente de aumento do
tamanho das empresas, da internacionalização do capital
mediante gigantescas organizações multinacionais e / ou
transnacionais, sociedades anônimas, mas (...) vai afetar
profundamente as taxas de lucro. Ao contrário do capitalismo
concorrencial, onde existe uma taxa média de lucro (...) a
oligopolização do mercado determina a possibilidade concreta
do surgimento de várias taxas de lucro. (...) A concorrência
intercapitalista, dentro desta forma oligopolizada de
organização da produção, vai se dar mediante o aumento da
produtividade, através da inovação tecnológica, através do
progresso técnico. A redução dos custos de produção vai
decorrer especialmente da produção em escala. No mercado
oligopolizado, a inovação tecnológica, a crescente
incorporação do progresso técnico na produção e o
conseqüente aumento do capital orgânico e diminuição relativa
do capital variável são uma imposição da concorrência
intercapitalista. (FRIGOTTO, 1989, P.111-112, grifos meus)
O Estado intervencionista, para sustentar o interesse do capital, que já não mais
lucra como antes, assume a função de proprietário particular, produzindo demanda
efetiva para movimentar a economia e garantir a continuidade do processo de
acumulação. Usa para isto, o fundo público.
O principal teórico do “capitalismo viável” foi Keynes e sua proposta para
superar a crise era mudar as expectativas dos capitalistas quanto ao futuro do mercado,
através do Estado, uma vez que a crise não se recuperaria sozinha (levaria ao colapso).
O Estado deveria então criar empregos para reverter as incertezas dos
capitalistas e os fazer voltar a investir. Emprego da força de trabalho e dos meios de
produção. As obra públicas são um exemplo da criação destes empregos, bem como a
garantia de alguns “direitos” aos trabalhadores, como salário mínimo e o vale
transporte. Estes últimos ajudam a manter o poder de compra das classes trabalhadoras
e a primeira exige demanda tecnológica, administrativa, de tratores, cimento, colocando
em movimento as empresas até então estagnadas. Ao voltarem a investir e a expandir,
voltam também a contratar. O capitalismo, então, dribla a crise e continua a se
desenvolver (até a próxima crise).
Mas, quais seriam as conseqüências desta concepção de sociedade e de homem
para a educação? Qual pedagogia a legitima? Qual o objetivo da escola dentro desta
perspectiva? Essas questões serão tratadas no próximo tópico do capítulo.
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1.2. A Teoria do Capital Humano e a Educação
No âmbito educacional, a teoria do capital humano vai ligar-se a toda a
perspectiva tecnicista deste período. Por meio da elaboração técnica, esconderá sua
função ideológica e política. As teses de Skinner sobre ensino programado, que
desembocam a tecnificação do ensino, somente se fortalecerão no contexto de crise
econômica e de crítica ao sistema de ensino anterior.
Tecnificar a educação e concebê-la como uma empresa seria o remédio para
retirá-la de sua inoperância, levando em consideração o fato de as máquinas terem
produzido ótimos resultados do desempenho industrial. Sendo assim, a teoria do capital
humano nasce como uma resposta necessária à crescente mecanização da produção e da
conseqüente modificação dos processos de trabalho.
Tal elaboração teórica foi produzida no interior da formação capitalista mais
avançada (EUA) como apêndice da teoria desenvolvimentista que tinha o intuito de
recompor o sistema econômico. Sua preocupação maior é entender os fatores que
influenciam o aumento da produtividade, chegando à educação como fator explicativo
do desenvolvimento.
Ao migrar para os países subdesenvolvidos e do ponto de vista das relações
internacionais, passará a idéia de que o subdesenvolvimento é conseqüência da falta de
recursos humanos qualificados, podendo ser superado com a melhoria da qualidade da
educação. Encobre, desta forma, as relações de dependência econômica. Foi sobre esta
ilusão produtiva que se estruturou a política educacional brasileira nas últimas décadas.
Na prática, porém, a escola não qualifica a classe trabalhadora para sua atuação
profissional imediata, mesmo porque, como vimos, a tendência da mecanização da
produção e da divisão do trabalho é a de desqualificação da maior parte dos postos de
trabalho, deixando funções mais especializadas apenas para os administradores,
supervisores e planejadores do desenvolvimento do capital.
Por isso, para as classes trabalhadoras, a educação cumpre mesmo uma função
ideológica de produção de um conhecimento bastante genérico, suficientes para formar
indivíduos que se insiram e reproduzam o sistema de produção capitalista. Ou seja, da
oferta de uma escolaridade elementar que permita um nível mínimo de calculo, leitura e
escrita, bem como o desenvolvimento de determinados traços culturais, políticos,
ideológicos e a instauração de uma mensalidade consumista.
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De outra parte, para a formação da classe que trabalhará na gerência das
empresas ou em funções políticas, em nome do capital, a escola funciona também para a
formação técnica, uma vez que requerem maior preparo intelectual. Teoricamente esses
intelectuais alcançam posições de trabalho mais qualificadas por meio de seu esforço.
Se fica claro, então, que a escola enquanto instituição produtora
ou simplesmente sistematizadora e divulgadora de saber – e de
um saber que no interior da sociedade capitalista é força
produtiva comandada pelos interesses do capital, ainda que não
exclusivamente – tem uma contribuição nula ou marginal no
qualificação para o trabalho produtivo material e imediato,
tendo em vista a desqualificação crescente deste tipo de
trabalho, o mesmo não ocorre em termos de fornecimento de
um certo nível de conhecimento objetivo e elementar para a
grande massa de trabalhadores, e/ou de um saber mais
elaborado para minorias que atuam em ocupações a nível de
gerência e planejamento, supervisão, controle, e mesmo para
determinadas funções técnicas das empresas capitalistas (...).
(FRIGOTTO, 1989, P.153.)
O mercado informal e o setor terciário da economia, em expansão devido o
desenvolvimento capitalista – redução da quantidade dos postos de trabalho no setor
produtivo – funciona como elemento amortecedor das tensões sociais, uma alternativa
ao desemprego. Em suma, a escola deve mesmo preparar os indivíduos para o ingresso
neste mercado, senão também para o desemprego, o que não evoca mais do que a
produção de um saber não específico, geral. Esta prática guarda relação direta com a
estrutura econômica e social capitalista.
O fenômeno de expansão da escolaridade, de alargamento das vias de acesso e
permanência no sistema educacional, analisado por este ângulo, não pode ser entendido
como mecanismo de acesso ao emprego cada vez mais rentáveis e qualificados, o que
geraria maior equidade social. O investimento público em educação, bem como suas
iniciativas privadas possuem motivos ideológicos e econômicos.
O prolongamento da escola desqualificada serve de controle da oferta e da
demanda de empregos (contenção do exército de reserva), bem como é utilizada como
unidade de realização do capital, ou seja, de consumo de recursos, tecnologia,
alimentos, etc. Isto significa dizer que mesmo que a escola se mostre efetivamente
desnecessária para qualificar pessoas para o trabalho produtivo, à medida que utiliza
cada vez mais recursos públicos e privados, certamente é algo útil para o capital. Além
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do que, a universalização da escola legitima a aparente democratização da sociedade e
das condições de ascensão social, propostas pela teoria do capital humano.
Em suma, no contexto do capitalismo monopolista, onde o Estado assume
postura intervencionista, de gestor da crise econômica, a escola assume além da função
de reprodução da ideologia burguesa, a função de consumo que, embora improdutivo, é
necessário para a realização do capital. Há, por isso, um significativo aumento das
verbas para a educação, sem necessariamente haver uma melhora da qualidade de
ensino.
Em contrapartida, não podemos deixar de lado a importância dos movimentos
sociais, resultante da luta de classes, pelo direito à escola (luta pelo saber), tendo o
Estado que absorver tais reivindicações para apaziguar os ânimos dos trabalhadores e
aumentar relativamente os patamares de escolarização. Esta contradição demonstra que
a escola se caracteriza pela luta e articulação entre os interesses opostos das classes
sociais.
Os interesses burgueses prezam pela gestão educacional de seu gosto, dando um
nível elementar de ensino para os trabalhadores. Esses, por sua vez, lutam pelo
aumento, não somente do tempo de ensino, mas de sua qualidade. Cabe então, analisar
quais as técnicas utilizadas no interior do capitalismo monopolista para se desenvolver o
saber dentro da escola em poder de sua hegemonia, sem ultrapassar os patamares
escolares além da conveniência do mercado.
De modo geral, a negação do atingimento dos níveis mais elevados de ensino,
pela seletividade da própria escola e a desqualificação do trabalho escolar, através da
fragmentação do trabalho educativo e dos conteúdos (quantidade e qualidade)
veiculados são os principais mecanismos. “O que efetivamente se nega são a condições
objetivas, materiais, que facultem uma escola de qualidade e o controle da organização
da escola”. (FRIGOTTO, 1989, P.166).
O problema educacional, pautado em concepções advindas da teoria do capital
humano, passa a ser, então, não mais a falta de vagas, mas a desqualificação do processo
educativo, que esfacela o trabalho do professor e diminui os conteúdos escolares,
estabelecendo a supremacia dos métodos e das técnicas de ensino por meio de teorias
pedagógicas ditas modernas e inovadoras, conforme apontaremos no capítulo 2. Essa
desqualificação é eminentemente focada para a escola freqüentada pelos filhos da classe
trabalhadora, o que não significa que essa desqualificação não aconteça também em
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escolas de elite, em menor grau. Basta verificar, para isto, a precariedade ampliada das
escolas públicas brasileiras e da América Latina em geral.
As teorias educativas determinantes na elaboração das políticas públicas, propõe
a divisão social do trabalho no interior da escola em semelhança com a divisão ocorrida
no mundo produtivo, exigindo métodos e técnicas de organização adequadas a essa
organização, na tentativa de transformar o professor em um mero executar de tarefas
simples, o que desembocaria na expropriação de seu saber. Junta-se a isso a política
salarial que o Estado sustenta para o magistério, bem como a péssima formação, em
geral adquiridas em estabelecimentos de ensino privados e de baixa qualidade, e por
último, as condições ruins, físicas e materiais, da escola e temos o resultado esperado: a
precarização do trabalho docente e, consequentemente, a desqualificação da escola.
A visão tecnicista da educação, veiculada pela teoria do capital humano,
responde, assim, duplamente aos interesses do capital, à medida que precariza as
condições de trabalho dos professores e retira a importância dos conteúdos na formação
dos indivíduos, controlando a divulgação do saber processado na escola. O aumento do
acesso à escola e dos anos de escolaridade, dentro de uma instituição hierarquizada e
desqualificada, promove o controle social e, por isso torna-se amplamente funcional a
manutenção do sistema social em geral.
No próximo tópico deste capítulo analisaremos os princípios básicos da
pedagogia tecnicista, sua implantação e trajetória no Brasil, bem como seu declínio em
prol de uma pedagogia mais articulada com o momento histórico que se procedeu, a
pedagogia do “aprender a aprender”.
1.3. Da Teoria do Capital Humano ao Aprender a Aprender
Após o golpe militar de 1964 a hegemonia escolanovista entrou em crise. O
movimento que pregava a construção da democracia, que pretendia mudar a sociedade
por meio da escola assistiu a sociedade partir para um regime autoritário a despeito da
escola. Eles descobriram que a educação não muda o mundo. Em seu lugar começou-se
a delinear a próxima corrente pedagógica que iria dominar o cenário educacional nas
próximas décadas.
A pedagogia tecnicista começou a ser articulada dentro do IPES (Instituto de
Pesquisa e Estudos Sociais), órgão criado em 1961 por forças anticomunistas como
empresários brasileiros e estrangeiros e a Escola Superior de Guerra. Seu objetivo era
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agir ideologicamente por meio de uma guerra psicológica utilizando os meios de
comunicação e penetrando nas organizações sociais como sindicatos, entidades de
representação feminina, movimento estudantil, partidos, etc. com o intuito de criar
oposições ao governo Goulart, considerado comunista.
A educação não ficou de fora do espectro de ação do IPES, que propôs uma
reforma educacional em um simpósio denominado “A Escola que nos Convém”. Esta
escola deveria viabilizar o rápido desenvolvimento econômico e social do país. O
“documento básico” feito para orientar os debates do simpósio encontra-se articulado
com os estudos de economia da educação, ou seja, com a teoria do capital humano. O
tecnicismo nasce, portanto, não como teoria influenciada pela economia da educação,
mas como a própria pedagogia articulada e pensada para cumprir as funções aferidas
pela teoria do capital humano.
Esse sentido geral é traduzido pela ênfase nos elementos
dispostos pela teoria do capital humano; na educação como
formação de recursos humanos para o desenvolvimento
econômico dentro dos parâmetros da ordem capitalistas; na
função de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho
atribuída ao primeiro grau de ensino; no papel do ensino médio
de formar, mediante habilitações profissionais, a mão de obra
técnica requerida pelo mercado de trabalho; na diversificação
do ensino superior, introduzindo-se cursos de curta duração
voltados para o atendimento da demanda de profissionais
qualificados; no destaque conferido à utilização dos meios de
comunicação de massa e novas tecnologias como recursos
pedagógicos; na valorização do planejamento como caminho
para racionalização dos investimentos e aumento de sua
produtividade; na proposta de criação de um amplo programa
de alfabetização centrado nas ações das comunidades locais.
(SAVIANI, 2007, p. 342.)
Tomando esta postura teórica o IPES ganhou apoio financeiro para a educação
por intermédio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
(USAID) dando origem aos famosos acordos MEC-USAID. Como conseqüência tais
concepções foram absorvidas pelas políticas educacionais por meio da lei da reforma
universitária, pela lei relativa ao ensino de primeiro e segundo graus e pela criação do
MOBRAL. Mas antes de entrarmos mais profundamente na pedagogia tecnicista é
preciso entender em que condições políticas e econômicas ela foi desenvolvida no
Brasil.
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Antes do golpe militar de 1964 o Brasil vinha desenvolvendo sua economia
através da substituição de importações, o que implicou uma política econômica de
abertura para as empresas internacionais capazes de implantar e gerir indústrias caras
como as de bens duráveis. Juscelino Kubitscheck desde sua posse em 1956 vinha assim
contornando a contradição entre a política nacional desenvolvimentista e o plano
econômico internacionalizante para concluir a substituição de importações.
Após 1960 o ideal de industrialização havia sido alcançado, o que engendrou
uma disputa entre a burguesia e os partidários da esquerda. Os primeiros queriam dar
continuidade a internacionalização da economia enquanto os segundos apoiavam a
nacionalização das empresas. A contradição entre ideais políticos e econômicos já não
se sustentaria mais: ou a economia deveria ser revolucionada de acordo com a política
nacional desenvolvimentista, ou a política nacional desenvolvimentista deveria ser
substituída por outra para que a economia capitalista seguisse seu curso.
A ditadura militar resultou desta ruptura política necessária à manutenção
econômica. Foi instituída assim a doutrina da interdependência, formulada pelo ESG
(Escola Superior de Guerra). Esta doutrina pregava a colaboração entre o Brasil e o
Ocidente em prol do desenvolvimento da economia capitalista e da defesa contra
possíveis ataques socialistas.
O modelo associado-dependente trouxe consigo a idéia de que a educação é
determinante para o desenvolvimento e consolidação desta concepção. A baixa
produtividade do sistema de ensino, o baixo nível de atendimento da população em
idade escolar, a evasão e a repetência eram considerados os principais entraves
educacionais.
Ao abrir o campo de mercado para empresas internacionais a educação deveria
trabalhar para produzir indivíduos capacitados a se integrar nestes modelos
organizacionais e operacionais estrangeiros, principalmente americanos devido à
proximidade estabelecida entre os EUA e o Brasil. Assim como a meta destas empresas
era o aumento da produtividade, a educação, adotando tal modelo, deveria também
produzir mais e melhor. Idéias como a organização racional do trabalho (taylorismo,
fordismo), bem como o enfoque behaviorista de controle do comportamento começaram
a tomar conta do campo educacional.
Esta pedagogia desejava tornar o ensino algo objetivo e operacional, utilizando
pressupostos de neutralidade científica, eficiência e produtividade. A escola deveria,
pois, capacitar os indivíduos, torná-los apto a se integrar no mundo produtivo a fim de
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contribuir com o desenvolvimento econômico e a equalização social. Uma vez estando
o mundo produtivo organizado em bases tayloristas e fordistas o trabalhador deveria
ocupar seu posto de trabalho na linha de montagem executando uma parcela de trabalho
em forma de tarefa. Interferências subjetivas eram vistas como negativas no processo
educativo, à medida que poderiam interferir na eficiência do indivíduo e na
mecanização dos processos.
Professor e aluno foram postos em posição secundária neste modelo de ensino,
uma vez que não passavam de executores de tarefas, cujo planejamento cabia aos
especialistas, supostamente habilitados e neutros cientificamente. Os meios, portanto,
diferentemente da pedagogia renovadora não seriam valorizados e escolhidos por alunos
e professores, tornavam-se mesmo elemento que definiria a prática de ambos,
subjugando-os. Ainda comparando tais pedagogias, a pedagogia escolanovista procurou
integrar a educação ao sistema político da sociedade, à democracia, enquanto a
pedagogia tecnicista propôs a ligação direta entre o sistema econômico e a educação,
fazendo-a perder sua especificidade. “Do ponto de vista pedagógico, conclui-se que, se
para a pedagogia tradicional a questão central é aprender e para a pedagogia nova,
aprender a aprender, para a pedagogia tecnicista o que importa é aprender a fazer.”
(SAVIANI, 1983, p. 14. )
Apesar das diferenças entre a pedagogia renovadora e a tecnicista é importante
lembrar que ambas possuem a mesma base ideológica, o liberalismo, o que significa
dizer que trabalharam para a manutenção do sistema capitalista sendo suas diferenças
relacionadas com as fases do capitalismo que queriam consolidar.
Concomitantemente ao desenvolvimento e predomínio das idéias pedagógicas
tecnicistas surgiu a chamada visão crítico reprodutivista da educação que teve o intuito
de fazer crítica à educação dominante pondo em evidências as reais intenções das
políticas educacionais, qual seja a de reprodução social, mascaradas pelo discurso
pedagógico. Embora não predominante essa teoria gerou estudos bastante significativos
sobre a educação.
Suas principais teorias postulam não ser possível compreender a educação senão
a partir de seus condicionantes socioeconômicos, chegando a conclusão de que a função
básica da educação é a reprodução da estrutura vigente. Essas concepções se
caracterizaram por serem teorias sobre a educação e não da educação o que significa
dizer que não tiveram o intuito de resolver o problema educacional, objetivo este que
caberia as teorias pedagógicas.
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Na década de 80, portanto, o Brasil assistiu uma onda bastante rica de teorias
pedagógicas que buscaram não apenas criticar e denunciar as pedagogias oficiais, mas
também contrapô-las, ou seja, que fossem contra aos interesses dominantes e em prol
dos interesses dos dominados. Essas pedagogias foram chamadas de contra
hegemônicas.
Podemos agrupar essas propostas em duas modalidades: as que são centradas no
saber do povo e na autonomia das organizações e as que se pautavam pela centralidade
da educação escolar, valorizando o acesso das camadas populares aos conhecimentos
sistematizados. Dentro da primeira tendência estavam o Movimento Paulo Freire e a
educação anarquista enquanto na segunda tendência encontravam-se teorias inspiradas
no marxismo, podendo ter como referência a visão liberal ou a materialista histórica.
A abertura democrática feita de forma conservadora cerceou as tentativas de
implantar políticas educativas “de esquerda”. Em 1990 o advento do neoliberalismo
promoveu reformas educativas caracterizadas pelo neoconservadorismo, pautadas nos
chamados quatro pilares da educação: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a
viver junto, aprender a fazer. (A análise desta “nova” concepção educacional será
conteúdo do próximo capítulo deste texto).
Segundo Saviani (2007) este neoconservadorismo se caracteriza por retomar e
mesclar quatro concepções educacionais: a teoria do capital humano (neoprodutivismo),
o escolanivismo, o construtivismo e o tecnicismo.
Não há pois, um núcleo que possa definir positivamente as
idéias que passam a circular já nos anos de 1980 e que se
tornam hegemônicas na década de 1990. Por isso sua referência
se encontra fora delas, mais precisamente nos movimentos que
as precederam. (SAVIANI, 2007. p. 426)
A reestruturação produtiva de 1970, que eclodiu devido a crise econômica,
revolucionou as bases técnicas da produção engendrando a substituição do chamado
modelo fordista para o modelo toyotista ou de acumulação flexível.
Neste novo contexto foi reforçada a idéia de que a educação deve preparar os
trabalhadores para o mercado de trabalho, mantendo-se a crença na contribuição da
mesma para o processo econômico-produtivo. Porém a versão originária da teoria do
capital humano entendia que era função da educação formar os indivíduos para atuarem
em um mercado de trabalho em expansão. Esta mão de obra seria progressivamente
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incorporada ao mercado, o que asseguraria a competitividade entre as empresas e a
produção de riqueza material e social.
Após a reestruturação econômica a escola continuou a desempenhar importante
papel para o desenvolvimento econômico e social, mas a teoria do capital humano
assumiu novo sentido. Isto porque o mercado mudou.
Não se trata mais da iniciativa do Estado em garantir a formação de demandas
coletivas que iam ao encontro do pleno emprego, e sim da iniciativa dos indivíduos que
terão que escolher seus caminhos visando adquirir as competências necessárias para se
manter no mercado. A escola não garantirá seu emprego como antes, dará apenas
condições para que tente buscar um emprego, conquiste sua empregabilidade.
A competição não é mais entre as empresas, é entre as pessoas, e a educação é
investimento de capital humano individual. O acesso a diferentes graus de escolaridade
aumenta a empregabilidade, mas não garante o emprego, pois a economia cresce ao
mesmo tempo em que convive com altas taxas de desemprego (desemprego estrutural).
A intenção é preparar o indivíduo, mediante vários cursos, para que se torne cada
vez mais empregável, mas, se caso ele não consiga o emprego, terá introjetado a
responsabilidade por seu fracasso. Além disso, ele poderá tentar se encaixar em outros
tipos de trabalho que vem crescendo como o informal, o terceirizado, o temporário, o
voluntário ou pode trabalhar por conta própria. E, mais uma vez, se dentro desta gama
de possibilidades ele não conseguir se incluir, a culpa será somente dele. A teoria do
capital humano, a partir de 1990, se transformou em pedagogia da culpabilização e da
exclusão.
O escolanovismo e o construtivismo também estão sendo retomados com a
pedagogia do “aprender a aprender”. Isto porque está havendo um deslocamento do eixo
do processo educativo do aspecto lógico para o aspecto psicológico, dos conteúdos para
os métodos, do professor para o aluno, da disciplina para a espontaneidade.
Sua ressignificação, porém é notável. No âmbito do escolanovismo o “aprender
a aprender” significava adquirir conhecimentos por si mesmo para que o indivíduo
conseguisse se adaptar à uma sociedade democrática, em benefício de todo o corpo
social. O otimismo, a escola como redentora da humanidade, eram típicos do momento
de industrialização e expansão da época. As pessoas realmente acreditavam que seria
possível alcançar uma sociedade mais justa por meio da educação.
Hoje, o “aprender a aprender “se utiliza do mesmo discurso, mas liga-se mesmo
à necessidade de constante atualização exigida pelas novas características da economia,
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da formação de um trabalhador flexível que saiba gerir as incertezas, e não há uma
transformação social como outrora.
O construtivismo sempre manteve forte afinidade com o escolanovismo. Pode-se
inclusive dizer que a teoria de Piaget veio dar sustentação científica para o lema
“aprender a aprender”. (SAVIANI, 2007). Mas hoje, sua pesquisa, que visava
compreender o desenvolvimento da inteligência, é mesmo muito pouco citada e
estudada. O que restou do construtivismo foi seu pragmatismo, o foco na ação como
ponto de partida para o conhecimento e a importância da afetividade no processo de
aprendizagem que vem se ligar com a “pedagogia do aprender a aprender”, pois visa
dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis, valores e moral, enfim subjetividades,
adequadas ao momento do mercado.
E, por último, este contexto de formação de cidadãos e trabalhadores adequados
à sociedade traz para o ensino o objetivo de maximizar a sua eficiência, ou seja, tornar
os indivíduos mais produtivos com a máxima redução de custos.
Mantém-se na escola, portanto, princípios da pedagogia tecnicista como a
racionalidade, a eficiência, a produtividade, porém, agora, não sob direção direta do
Estado, mas das comunidades locais (como a iniciativa privada). Este é o processo de
descentralização da educação que vem transferir as responsabilidades educacionais para
a sociedade, de maneira a reduzir os custos do Estado com a educação e responsabilizar
as famílias, os professores, etc. pelo mal funcionamento da escola.
A descentralização caracteriza assim o neotecnicismo, pois o controle decisivo
desloca-se do processo para o resultado, uma vez que o Estado supervisiona a educação
apenas por meio das avaliações dos resultados, que pensam garantir a eficiência e a
produtividade da escola.
Analisaremos agora os quatro pilares da educação mais profundamente e as
concepções ideológicas que os sustentam.
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Capítulo 2 - Os Quatro Pilares para a Educação Mundial
O presente capítulo tem como objetivo apresentar os quatro pilares da educação
por meio do documento que veio os institucionalizar como princípios a serem seguidos
pela educação mundial, o relatório Jacques Delors. E, em seguida, fazer uma análise de
suas filiações e interfaces, mostrando quais seus reais objetivos para a educação.
2. 1. Os quatro pilares da educação: Relatório Internacional sobre Educação para o
Século XXI
No período entre 1993 e 1996 foi elaborado o relatório da comissão
internacional da UNESCO, redigido por seu então presidente Jacques Delors. É com a
publicação deste documento, que no Brasil se deu em 1998, com o apoio do Ministério
da Educação, que os quatro pilares da educação e o lema “aprender a aprender” entram
no discurso oficial do campo educacional com toda a força.
O relatório se inicia fazendo uma exposição geral de algumas problemáticas que
a sociedade atual deverá enfrentar devido ao advento da globalização. Globalização esta
que engendra a interdependência planetária em todos os planos: econômico, científico,
cultural e político e que, segundo a visão da comissão, traz muitas promessas, mas, ao
mesmo tempo, cria um clima de incerteza, exigindo soluções mundiais, no âmbito
educacional, para os desafios conseqüentes.
Os grandes desafios a serem enfrentados pela educação no século XXI estarão
ligados ao “desenvolvimento humano sustentável”, a “compreensão e aceitação mútua
entre os povos” e “a renovação de uma vivência concreta da democracia”. A grande
preocupação da comissão é tentar equilibrar e, até mesmo, conciliar, as tensões entre os
opostos como, global x local, singular x universal, tradicional x moderno, competição x
solidariedade, espiritual x material, e assim por diante, assumindo tais conflitos como
meras disfunções sociais, possivelmente corrigíveis por meio da educação.
A postura teórica/ ideológica adotada pelo documento os impede de entender as
tensões citadas como conflitos inerentes à sociedade capitalista e que, portanto, jamais
serão solucionados realmente sem a superação deste modo de produção.
Vejamos a seguir os quatro pilares da educação e quais os desafios que cada um
deve ajudar a solucionar, por meio da educação ao longo de toda a vida.
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Aprender a conhecer tem por objetivo, mais do que fazer o aluno adquirir um
repertório de saberes codificados fazê-lo dominar os instrumentos necessários à
apropriação das informações e conhecimentos necessários à vida contemporânea, “na
medida em que isso lhe é necessário para viver dignamente, para desenvolver as suas
capacidades profissionais, para comunicar.” (DELORS, 1998, P.91). Neste sentido os
saberes sem utilidade imediata devem ser substituídos pelos saberes utilitários. Isto
significa dizer que, como cada indivíduo possui uma realidade e, por isso, necessidades
diferentes, a escola deve mesmo incentivar a pesquisa individual ao invés de
sobrecarregá-los com conteúdos sem sentido.
Segundo esta perspectiva a metodologia científica é entendida como mais
importante do que o conhecimento em si, pois ela levaria o aluno a alcançar autonomia
e capacidade de discernir sozinho, sem a influência da postura teórica do professor, por
exemplo. A democracia intelectual seria plena.
Além disso, não haveria sentido em ensinar conhecimentos científicos sólidos a
partir do momento que se considera o conhecimento como múltiplo e infinito: “é inútil
tentar conhecer tudo” (DELORS, 1998, P.91). Os conhecimentos são múltiplos porque
cada um constrói, abstrai, de acordo com sua experiência de vida, subjetividade e
aptidões sua visão de mundo. Nenhum conhecimento é igual e mais verdadeiro do que o
outro.
Mais importante do que buscar a verdade (que não existe), as pessoas precisam,
na escola, desenvolver suas capacidades de comunicação e de interesse e respeito pela
visão do outro, sem a qual não há possibilidade de cooperação entre os homens. A
abertura a “outros campos de conhecimento” (DELORS, 1998, P.91), significa, então,
que a escola deve fazer as pessoas prestarem mais atenção às coisas e às pessoas ao seu
redor, às informações que estão disponíveis em seu meio, de forma a valorizar o
cotidiano vivido e as percepções por ele causadas. Esta visão, segundo o relatório,
procura superar a antiga escola, desconexa da realidade, e, por isso, pouco útil e
interessante.
Em uma sociedade globalizada e informatizada, a efemeridade e as contínuas
mudanças e inovações exigem indivíduos que consigam se adaptar também rapidamente
à elas e por isso, a educação, a aprendizagem deve ser mantida ao longo de toda a vida,
sendo a educação primária a responsável por dar às pessoas o impulso e as bases que
façam que os indivíduos continuem aprendendo de acordo com suas experiências, ou
seja, no trabalho, no convívio com o outro, etc.
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O aprender a conhecer vem para a escola, em suma, para acabar com a
desconexão existente entre a realidade e o saber ensinado por ela, de forma a tentar
atualizá-la, por meio da valorização do cotidiano e da subjetividade dos indivíduos,
instâncias estas que ao interagirem criam os mais diversos tipos de conhecimentos
necessários, para cada um viver sua realidade.
O desafio que visa enfrentar é o de fornecer aos alunos a capacidade de se
adaptar às circunstâncias que irá enfrentar ao longo da vida, buscando as informações
que precisará para tanto, de acordo com suas necessidades atuais.
O segundo pilar da educação é o aprender a fazer. Ele está ligado à formação
profissional. Segundo o documento, a substituição do trabalho humano pelas máquinas
torna a trabalho cada vez mais imaterial, ampliando o setor terciário da economia, o
trabalho informal e independente. Mesmo na indústria o caráter cada vez mais cognitivo
e menos mecânico é evidente. Esse novo quadro do mercado de trabalho exige um novo
tipo de trabalhador, qual seja aquele que possua capacidades inovadoras para encontrar
espaço de atuação em novos tipos de empregos. Além disso, há também a questão do
desemprego, a qual os indivíduos deverão enfrentar por meio do investimento pessoal
em educação permanente, o que garantiria sua empregabilidade.
Para entendermos o desafio que este pilar visa enfrentar é preciso discutir um
pouco sobre a noção de competências que vem substituir a antiga noção de qualificação,
predominante durante o período taylorista/fordista da economia.
Durante o século XX a produção em massa e a divisão social do trabalho em que
implica exigiram trabalhadores bastante “especializados”, realizadores de tarefas
prescritas e parceladas. Qualquer característica subjetiva do indivíduo que trabalha não
era valorizada, sendo importante apenas o cumprimento, muitas vezes, meramente
mecânico, dos movimentos. Uma vez possuindo o conhecimento técnico necessário à
realização do trabalho o profissional era considerado qualificado para o emprego. Todas
as discussões sobre a formação profissional pautavam-se, portanto, na qualificação dos
indivíduos.
A reestruturação produtiva, decorrente da crise do modelo de produção em
massa, deu origem ao modelo de acumulação flexível, que como o próprio nome já diz,
se baseia em princípios de flexibilização, no âmbito micro e macro econômico, em
contraposição à rigidez do modelo anterior. O relatório internacional caracteriza o
contexto atual como “taylorismo ao contrário”.

23

As exigências para o trabalhador deste período são modificadas, pois agora ele
precisa trabalhar em conjunto, resolver problemas de diversas naturezas, se encaixar em
projetos, ser capaz de inovar frente às rápidas mudanças do mercado.
A indiferenciação dos trabalhadores, considerados apenas por possuir ou não as
qualificações exigidas, é substituída pela personalização, o que significa dizer que certas
características pessoais começam a ser valorizadas, características estas que a escola
deve desenvolver:
Os empregadores substituem, cada vez mais, a exigência de
uma qualificação ainda muito ligadas, a seu ver, à idéia de
competência material, pela exigência de uma competência que
se apresenta como uma espécie de coquetel individual,
combinando a qualificação, em sentido estrito, adquirido pela
formação técnica e profissional, o comportamento social, a
aptidão para o trabalho em equipe, a capacidade de iniciativa, o
gosto pelo risco. (DELORS, 1998, P.94).
Somado ao desenvolvimento destas características, inatas ou adquiridas, o
compromisso pessoal do trabalhador com a empresa e com sua formação continuada
(uma vez que tais mudanças exigem readaptações constantes), as habilidades
comunicativas, de trabalhar com os outros, de gerir e resolver conflitos (saber ser),
compõe as competências exigidas pelo mercado. A noção de competências, por isso,
segundo o relatório, amplia a noção de qualificação à medida que abarca habilidades
subjetivas e cognitivas antes não importantes para a realização do trabalho.
A aptidão para as relações interpessoais, para a comunicação e o tratamento das
informações são primordiais também, não só para os trabalhadores de empresas ou
indústrias, mas para aqueles que se encontram em atividades comerciais e que crescem a
cada dia. O desenvolvimento do setor de serviços é utilizado como motivo importante
para a escola voltar seu trabalho para o cultivo de qualidades humanas que as formações
tradicionais não desenvolviam, pois elas exigem a “capacidade de estabelecer relações
estáveis e eficazes entre as pessoas” . (DELORS, 1998, P.95).
O relatório diz, inclusive, que ao basear-se mais no comportamento do que no
âmbito intelectual, as competências engendram “oportunidades para os não diplomados,
ou com deficiente preparação em nível superior”, pois, “a intuição, o jeito, a capacidade
de julgar, a capacidade de manter unida uma equipe não são de fato qualidades,
necessariamente, reservadas a pessoas com altos estudos.” (DELORS, 1998, P.95).

.
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Esta afirmação nos faz entender que as exigências cognitivas citadas não estão ligadas à
uma maior consistência teórica, intelectual das atividades laborais. Quando se diz que o
trabalhador deve “pensar”, o que se quer dizer, na verdade, é que ele deve saber agir.
Para finalizar a importância da introdução do aprender a fazer nas escolas de
todo o mundo, a comissão explica que tais competências são importantes também para
preparar o trabalhador para uma participação informal na economia uma vez que os
países em desenvolvimento não possui empregos assalariados para todos, mostrando
que o aprender a fazer é antes uma qualificação social do que uma qualificação
profissional.
Portanto, o aprender a fazer tem o objetivo de desenvolver indivíduos capazes de
se adaptar às novas condições do mercado de trabalho, condições essas que priorizam
cada vez menos o conhecimento técnico em prol de uma formação mais geral, de
habilidades pessoais. Mais uma vez, então, a escola deve se preocupar menos com a
transmissão de conhecimentos congelados para focar em valores e disposições que
permitirão ao indivíduo buscar as informações necessárias e orientar sua prática a cada
situação profissional que irá enfrentar.
O terceiro pilar é o aprender a viver junto e é considerado um dos maiores
desafios da educação. Isto porque o mundo de hoje é um mundo de violência. A falte de
visão clara do futuro e a consciência cada vez maior das diferenças existentes no
mundo, devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação e da tecnologia,
estariam criando múltiplas tensões entre o “global e o local”.
O desenvolvimento das interdependências veio revelar vários
desequilíbrios: desequilíbrio entre países ricos e países pobres;
fratura social entre os mais favorecidos e os excluídos, no
interior de cada país; uso descontrolado dos recursos naturais,
provocando a rápida degradação do meio ambiente. As
desigualdades de desenvolvimento agravaram-se, em muitos
casos, como é referido pela maior parte dos relatórios
internacionais, e observa-se um verdadeiro descontrole dos
países mais pobres .Estas escandalosas desigualdades são cada
vez mais notórias, devido à expansão dos meios de informação
e de comunicação. Os meios de comunicação social
comprazem-se, muitas vezes, em dar a conhecer aspectos da
vida e hábitos de consumo dos mais favorecidos, suscitando
assim, nos mais deserdados, sentimentos de rancor e
frustração, ou até, de hostilidade e rejeição”. (DELORS, 1998,
P.45, grifos meus).
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A escola não pode permitir que isso aconteça. Ela deve incentivar a
mundialização, mas também trabalhar no sentido da valorização e entendimento das
particularidades, ou seja, impedir que as referências habituais dos indivíduos sejam
solapadas por completo, sem por isso, fazê-los encarar como ameaça as evoluções que
se operam além das fronteiras do seu grupo imediato.
A solução proposta é transformar a interdependência real em solidariedade
desejada por meio da educação. O respeito à diversidade, o multiculturalismo e a
compreensão do outro são tendências que chegam à escola dentro desta perspectiva
ideológica. As pessoas devem aprender a afirmar sua diferença ao mesmo tempo em que
devem dialogar com o outro sem gerar conflitos, pois, afinal, o destino da humanidade
depende da cooperação internacional.
A educação, por meio do desenvolvimento do aprender a viver junto, seria capaz
de evitar os conflitos ou de resolvê-los de forma pacífica, tarefa árdua esta também pelo
fato de os valores econômicos estarem pautados na concorrência, na competição e no
sucesso individual.
Para tanto a comissão alerta para o fato de que não basta apenas por em contato
e em comunicação membros de grupos diferentes na escola. É preciso garantir que este
contato seja feito em condições e ambientes igualitários, com projetos/ objetivos
comuns. Estas premissas garantiriam a cooperação e até a amizade entre os indivíduos
de grupos diferentes. “Desenvolver esta atitude de empatia, na escola, é muito útil para
os comportamentos sociais ao longo de toda a vida” (DELORS, 1998, P.98).
O grande objetivo deste pilar, resumidamente, é evitar que a globalização
provoque rupturas sociais entre as minorias, que acarretariam em um possível recuo
democrático e múltiplas revoltas.
O último dos quatro pilares é o aprender a ser que, de certa forma, engloba
todos os outros, mas volta-se um pouco mais para a formação do “cidadão
participativo”, ou seja, a educação para a democracia.
A preparação para uma participação ativa na vida de cidadão tornou-se uma
missão escolar a partir do momento que os princípios democráticos se expandiram pelo
mundo, diz o relatório. Essa prática educativa deve, portanto, ultrapassar a concepção
tradicional de instrução cívica, pautada no ensino de códigos e preceitos rígidos, ou, em
outras palavras, uma “alfabetização política” elementar, o que acaba por se configurar
como doutrinação.
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Para aprender a agir democraticamente a escola deve inserir o aluno em
problemas concretos que os façam compreender seus direitos e deveres e o exercício de
sua responsabilidade e liberdade. Aprenderão, assim, que sua liberdade é limitada pelo
exercício dos direitos e prática da liberdade dos outros. A escola, para alcançar esse
objetivo, deve se configurar em um espaço democrático.
Um conjunto de práticas já experimentadas poderá reforçar esta
aprendizagem da democracia na escola: elaboração de
regulamentos da comunidade escolar, criação de parlamentos de
alunos, jogos de simulação do funcionamento de instituições
democráticas, jornais de escola, exercício de resolução nãoviolenta de conflitos. Por outro lado, sendo a educação para a
cidadania e democracia, por excelência, uma educação que não
se limita ao espaço e tempo da educação formal, é preciso
implicar diretamente nela as famílias e os outros membros da
comunidade. (DELORS, 1998, P.61).
A comissão afirma, porém, que este tipo de educação depende da aquisição de
valores e práticas que não são neutras do ponto de vista ideológico. Para que o aluno
permaneça independente a educação geral (desde a infância e ao longo de toda a vida)
deve forjar no aluno a capacidade crítica que lhe permita ter o pensamento livre e uma
ação autônoma. Sem a capacidade de discernimento ele não conseguirá conciliar o
exercício de seus direitos individuais e a prática de seus deveres e responsabilidades
perante as pessoas e comunidade a que pertence.
Aprender a ser pode ser compreendida então, como a formação ética e moral dos
indivíduos, de sua personalidade, indispensáveis para quem irá participar da vida
pública. A educação ao longo da vida deve caminhar no sentido de construir uma
“sociedade civil ativa que, entre os indivíduos dispersos e o longínquo poder político,
permita cada um assumir a sua parte de responsabilidade como cidadão ao serviço de
um destino autenticamente solidário.” (DELORS, 1998, P.63).
A capacidade de discernimento tão enfocada relaciona-se também com o fato de
que o indivíduo deve “ser dono de seu próprio destino” p.100, melhor oportunidade para
o progresso social – pois os interesses individuais e sociais não são contrários. As
diferentes personalidades, o gosto pelo risco, pela provocação, o espírito de iniciativa,
são importantes para o desenvolvimento da criatividade e da inovação, palavras chave
para o modelo sócio-econômico atual.
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Somados e interligados aos quatro pilares da educação o relatório também
discorre sobre a importância da educação permanente, do uso das tecnologias e a
participação da comunidade na escola.
A primeira delas se justifica pelo fato de que, hoje em dia, com as constantes
mudanças e avanços sociais e econômicas, ninguém conseguirá viver com apenas uma
bagagem inicial de conhecimentos adquiridos na juventude. A atualização constante
dos saberes tende a prolongar-se cada vez mais.
Cada indivíduo deve saber conduzir o seu destino, acompanhando o progresso
científico e tecnológico, em busca de uma maior competitividade, através da aquisição
das competências necessárias e sempre em modificação para manter seu nível de
empregabilidade e possibilitar sua promoção. A educação básica bem sucedida é, então,
aquela que suscita o desejo de continuar a aprender.
A igualdade de oportunidades está intimamente ligada com esta problemática,
pois, sem o desejo de aprender, o que acarretaria maior realização pessoal e
desenvolvimento social, corre-se o risco de as desigualdades aumentarem. É na
educação inicial que se localiza a raiz da igualdade de oportunidades uma vez que
garante a continuação da educação ao longo de toda a vida.
O uso das tecnologias é vista como processo fundamental para se manter a
igualdade de oportunidades. A “sociedade da informação” operou uma profunda
revolução no mundo da comunicação no final do século XX. Calcula-se que mais de 20
milhões de pessoas estão ligadas a mais de cinco milhões de computadores, o que
significa dizer que está havendo a transmissão de uma quantidade cada vez maior de
informação num lapso de tempo cada vez menor.
Novas formas de socialização e novas definições de identidade social e
individual surgem desta revolução, podendo causar rupturas e novos desequilíbrios. As
sociedades que não souberem manusear e interagir com toda esta tecnologia serão cada
vez mais excluídas, aumentando as desigualdades.
Por isso, as tecnologias devem ter todas as suas potencialidades utilizadas na
escola, a fim de que as pessoas e as sociedades aprendam a lidar com ela e continuem
avançando em seu desenvolvimento, podendo, assim, se igualar aos países de ponta.
Reside aqui, sem dúvida, uma das razões do insucesso das
transferências de tecnologia dos países industrializados para os
países em desenvolvimento: tais transferências necessitam
evidentemente, de um ambiente propício que mobilize e
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valorize os recursos cognitivos locais e permita uma real
apropriação das tecnologias, no quadro de um desenvolvimento
endógeno. (DELORS, 1998, P.74).
Se a educação não fizer este esforço, os países incapazes de participar na
competição tecnológica internacional, estarão prestes a constituir bolsões de miséria, de
desespero e violência, impossíveis de serem revertidos.
A participação da comunidade tem como função unir esforços, ou, como diz o
relatório, sinergias educativas no sentido de fazer a sociedade assumir a
responsabilidade pela escola.
A família, os profissionais, as empresas, os meios de comunicação ao entrarem
na escola ajudam na construção de uma educação harmoniosa com as demais atividades
sociais que os alunos enfrentam ou enfrentarão. A melhoria da qualidade do ensino
também é garantida com essa colaboração, pois se utiliza dos próprios recursos
humanos de sua comunidade, para preparar indivíduos capazes de agir nela e para ela,
de acordo com suas especificidades.
A comunidade na escola significa, para a comissão, coesão social, estratégia para
fomentar o desenvolvimento local e forjar o sentimento de pertencimento de seus
participantes. As políticas de descentralização do ensino, forma para gerar autonomia
para as escolas se inserem nesta perspectiva.
Para finalizar, os quatro pilares da educação, bem como todas as recomendações
do relatório internacional para a educação no século XXI, enfocam a importância da
educação básica como fator indispensável para o desenvolvimento econômico e social.
Desvenda, assim, sua adesão ao referencial teórico e ideológico da Teoria do Capital
Humano, apesar de sempre frisar que a educação deve buscar o “desenvolvimento
humano” (visão que estaria superando a anterior, preocupada com a formação de
“recursos humanos”).
A educação para todos garantiria a igualdade de oportunidades, transformando a
sociedade em um ambiente mais justo, onde as potencialidades individuais,
desenvolvidas ao máximo, de acordo com as vontades de cada um, trabalhariam para o
bem estar da sociedade, ou seja, para o progresso econômico e social. As desigualdades
sociais (exceto aquelas consideradas culturais), portanto, seriam superadas e o mundo
seria harmonioso e equilibrado. Enfim, prega-se que a função da educação é promover o
desenvolvimento.
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Apresentados os quatro pilares da educação passaremos agora para a análise do
caráter ideológico desta pedagogia, ou seja, seus pressupostos e reais objetivos para a
educação.
2.2. Aprender a Aprender: Principais filiações e interfaces
Como apontam os estudos realizados no presente trabalho, desde a última
década do século XX e início do século XXI está havendo um forte movimento
internacional de revigoramento de concepções educacionais que têm como lema o
“aprender a aprender”. Na verdade este lema, desde o surgimento das primeiras
concepções escolanovistas, nunca deixou de existir e sempre foi visto como positivo
pelos educadores, apesar das críticas.
Embora o “aprender a aprender” tenha suas raízes pedagógicas no
escolanovismo, seu revigoramento nas últimas décadas tem se apoiado na difusão da
epistemologia e da psicologia genética de Piaget, ou seja, através do movimento
construtivista. (DUARTE, 2006, p. 29.).
É de se notar que tal movimento torna-se modismo no Brasil e no mundo
justamente em um contexto de mundialização do capital e difusão do modelo
econômico, político neoliberal e sua correspondente teoria ideológica, o pósmodernismo. É no seio destas modificações, do surgimento dos “novos desafios”, como
diz o relatório Jacque Delors, que o lema “aprender a aprender” é apresentado como a
solução para os problemas educacionais contemporâneos. E realmente ele tem sido
muito bem recebido, em grande parte das vezes acriticamente, pela grande maioria dos
educadores.
Em vista de analisar mais profundamente este modismo que vem sendo tão
amplamente difundido no campo educacional, procuraremos estudar um pouco sobre
seu conteúdo ideológico, ou seja, seus pressupostos e reais objetivos, nem sempre
explicitados claramente em seu discurso.
O “aprender a aprender” sugere, antes de tudo, que as aprendizagens mais
significativas são aquelas que o indivíduo realiza por si mesmo através de suas ações,
ou seja, sem a transmissão de experiências e conhecimentos por outro indivíduo. Em
outras palavras este lema prega o aprender sozinho. Isto porque a transmissão de
conhecimentos por outra pessoa prejudicaria o desenvolvimento da autonomia.
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A aprendizagem não é nem imitação mais ou menos servil, nem
repetição, nem mesmo exercício de imitação (como os temas do
mesmo nome); é uma atividade que não precisa ser provocada
nem mantida pelo educador, porque se exerce e se desenvolve
naturalmente sempre que a criança julgue interessantes e úteis
por si mesmos os objetos em que se exercita. A criança julga,
prevê, raciocina em tudo que se refere imediatamente a ela.
Age, explora, investiga, descobre, inventa. Aí está a verdadeira
educação, que não tem necessidade de lições de mestre ou
livros. Basta colocar a criança num meio suficientemente rico,
suficientemente nutritivo do ponto de vista intelectual, para que
espontaneamente ela se mova e empregue a atividade que lhe
permite conhecê-lo sem qualquer intervenção do educador.
Observa, experimenta e, a um tempo, adquire, assim,
conhecimentos científicos e forma em si mesma (o que lhe é
muito precioso) um espírito científico. Aprende a conhecer o
mundo que a cerca imediatamente, e não segundo um programa
estabelecido pelo mestre, que decide tal ou qual objeto, tal ou
qual fenômeno devem ser observados, mas de acordo com seu
interesse. (COUSINET, 1959, pp. 42-43 apud DUARTE, 2006.
P. 35-35, grifos meus).
Esta citação nos permite perceber outro pressuposto básico do lema “aprender a
aprender”, qual seja, o de que o método de aquisição/construção do conhecimento é
mais importante de ser desenvolvido do que o próprio conhecimento acumulado
historicamente por outros indivíduos, ou seja, pela humanidade. Este método científico,
por sua vez, somente é capaz de ser adquirido, segundo tal concepção, pela atividade
autônoma do aluno.
O conhecimento científico é desvalorizado pelo fato de que se entende que as
únicas verdades reais são aquelas construídas pelo sujeito que aprende e não as que são
recebidas de fora. As perguntas recorrentes são: Por que ensinar algo para alguém sendo
que as pessoas poderiam descobrir sozinhas? Ao ensinarmos algo para alguém nós não
estaríamos privando as pessoas de desenvolverem o método científico, tão mais útil do
que o conhecimento em si? A ação efetiva não gera mais progresso cognitivo do que o
discurso?
O que ocorre com este pensamento é que o meio desenvolvido pelos homens
para se apropriarem dos fenômenos naturais e sociais se transforma em objetivo
educacional, esquecendo-se do fato de que sem os conhecimentos este método nenhum
sentido possui. E seria possível um único indivíduo apreender sozinho todos os
conhecimentos desenvolvidos ao longo da história? Não, e nem é este o objetivo de se
supervalorizar o método, uma vez que as pessoas devem aprender apenas aqueles
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conhecimentos úteis ao seu cotidiano, para que consigam resolver os problemas
enfrentados. É a epistemologia da prática, do conhecimento tácito. “O que precisam
aprender é essa atitude diante das coisas e essa atitude somente será alcançada com a
prática (...)” (DELVAL, 1998, p. 160 apud DUARTE, 2006. p. 37.)
Valorizar mais o método do que o conhecimento científico relaciona-se também
com a idéia de que a educação deve ser democrática, não podendo privilegiar uma
postura ideológica em detrimento de outras, o que aconteceria com o ensino dos
conteúdos.
Um outro princípio do lema “aprender a aprender” diz que a prática do aluno
deve ser guiada apenas por seus interesses e necessidades. Caso isso não ocorra sua
aprendizagem não é efetiva. De nada adianta os professores ensinar assuntos não
relacionados diretamente com a vida do aluno, pois sem utilização não haveria função,
sem função não seria importante para o aluno e, consequentemente, se não chama a
atenção não seria aprendido. É uma lógica bastante simples.
A supervalorização da prática e do interesse é inerente a esta postura teórica
uma vez que seu grande objetivo é preparar os indivíduos para acompanharem as
mudanças da sociedade, se adaptando a elas.
Todo o aparato ideológico desta perspectiva mostra-se revolucionário, como se
fosse a única opção existente para se superar o ensino tradicional. Alegam que a escola
tradicional que transmite os conhecimentos, valores, cultura e tradições seria resultado
de uma sociedade estática e, por isso, não estaria dando conta de formar as pessoas em
uma sociedade dinâmica, onde os conhecimentos se tornam cada vez mais voláteis. A
pedagogia do “aprender a aprender” surge como o modelo de formação compatível com
esse novo tipo de sociedade, o que desmistifica seu caráter revolucionário.
Esta lógica, dentro do mercado é bastante perceptível. O trabalhador, que antes
se situava numa posição de trabalho seguro e previsível, hoje precisa estar sempre
atualizado e ser suficientemente flexível para resolver problemas inesperados
rapidamente. Habilidades necessárias para conseguir se manter em um emprego
constantemente ameaçado. O “aprender a aprender” é apresentado, neste contexto,
como arma na luta contra o desemprego.
Os pressupostos explicitados nos fazem perceber que o ideário educacional
analisado está em plena consonância com a lógica da sociedade capitalista
contemporânea, funcionando para permitir a melhor adaptação dos indivíduos e sua
conseqüente reprodução.
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Os intelectuais que trabalham a serviço do capital, porém, são hábeis em
construir um discurso bastante atraente, com termos vagos e mistura de concepções
antagônicas (típica do irracionalismo pós-moderno) que escondem as reais questões
ideológicas que estão por detrás dele, qual seja, a defesa da liberdade plena do capital.
Não é a toa que defendem tão ferrenhamente a liberdade individual, a liberdade dos
indivíduos de escolherem seu próprio caminho escolar, profissional, etc.
Essa ideologia trata o desenvolvimento do capitalismo como algo natural. As
pessoas e sociedades que não se adaptarem a ele estariam impedindo o progresso. E, por
isso, a educação desempenha um importante papel neste contexto: o de preparar para o
mercado de trabalho e o de inculcar a ideologia pós moderna e neoliberal nos
indivíduos.
Esses dois grandes objetivos educacionais engendram, porém, uma contradição
pois, os novos padrões de exploração exigem do trabalhador capacidades cognitivas
antes desprezadas, ao mesmo tempo em que não podem dominar os conhecimentos em
níveis que dificultem sua exploração. Este é o motivo pelo qual insistem ser a escola
responsável por formar habilidades, métodos e capacidades de adaptação e não
transmitir os conhecimentos científicos.
A partir do momento que se pressupõe que o capitalismo é a forma natural do
desenvolvimento econômico e social há que se difundir a idéia de que os atrasos no
progresso advêm da má formação dos trabalhadores e dos cidadãos. E aqui podemos
afirmar que, com suas devidas modificações superficiais, a Teoria do Capital Humano,
continua a ocupar importante papel na teorização deste pensamento.
A lógica individualista proposta por esse tipo de análise culpabiliza a escola, seu
anacronismo, seus recursos pedagógicos obsoletos, seus professores sem iniciativa,
criatividade, ou espírito de equipe, a comunidade de pais desinteressados, etc. pelas
disfunções econômicas e sociais existentes em cada região ou país.
O discurso sobre a educação procura esconder assim, as contradições inerentes
ao sistema capitalista, culpabilizando a mentalidade individual, como se esta não
estivesse de acordo com a proposta de desenvolvimento, democracia e liberdade
pregados.
Os quatro pilares da educação explicitados no tópico anterior (2.1.) alegam que,
ao serem introduzidos na escola, trabalharão para a diminuição das desigualdades
econômicas e sociais, justificando que essa desigualdade advém apenas da falta de
acesso ao conhecimento, que cresce mais do que sua capacidade de absorção pelos
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indivíduos. O problema seria solucionado então, quando as pessoas “aprenderem a
aprender”.
A busca entre conciliação entre os valores éticos e a lógica individualista da
reprodução do capital desemboca em um discurso que prega o “aprender a viver junto”.
Isto porque as classes dominantes sabem que sem determinadas regras morais, como a
chamada solidariedade, a aceitação do outro e da diferença, o descontentamento geral da
população causaria revoltas sociais.
Aceitar e assumir a diferença, viver bem com o outro estão, portanto,
relacionados com a necessidade do capital de fazer as pessoas aceitarem sua condição,
legitimando uma sociedade desigual, injusta e excludente e enfraquecendo qualquer
desejo de transformação social profunda. Por isso, o relatório Jacques Delors insiste no
desenvolvimento humano em oposição ao desenvolvimento meramente econômico,
como se a teoria do capital humano estivesse sendo superada. A inversão proposta por
ela, porém, continua a operar: a educação, de determinada passa a ser determinante na
expansão e progresso capitalista.
A educação enquadra-se, assim, na lógica da mundialização do
capital, a lógica já apontada por Marx, da universalização do
valor de troca como a única mediação entre todos os seres
humanos e também a mediação entre cada indivíduo e as
atividades que realiza. Marx utilizou a expressão “esvaziamento
completo” para se referir ao ser humano no capitalismo. A
educação está sendo posta em sintonia com esse esvaziamento
completo, na medida em que seu grande objetivo é tornar os
indivíduos dispostos a aprender qualquer coisa, não importando
o que seja, desde que seja útil à sua adaptação incessante aos
ventos do mercado. Da mesma forma que o trabalhador, no
capitalismo, só possui sua força de trabalho, abstratamente
concebida, o educando deve ser reduzido a alguém que está
sempre disposto a aprender algo novo, pois seu único
patrimônio é a capacidade de adaptação ao meio por intermédio
da aprendizagem permanente. Alguém poderia, a esta altura de
nosso texto, contestar-nos apresentando o argumento de que se
busca, atualmente, a valorização do conhecimento que o aluno
traz de sua “realidade concreta”, de “seu cotidiano”, a
valorização do “saber específico ao grupo cultural ao qual o
aluno pertence”, isto é, busca-se valorizar a construção do
conhecimento, partindo do que o indivíduo já possui,
possibilitando-lhe a conquista da autonomia intelectual,
respeitando suas necessidades e interesses. Sem meias-palavras,
consideramos que tudo isso não passa de uma forma

34

eufemística de aceitar, sem questionamento, o cotidiano
alienado e fetichizado dos indivíduos.
Aqueles que pensam que desenvolvem mecanismos de
resistência à mundialização do capitalismo por meio da defesa
dos direitos das chamadas minorias e da defesa do
multiculturalismo não percebem que a dinâmica da
universalização do mercado possui um plasticidade que lhe
permite assimilar fenômenos culturais locais, transformando-os
em mercadorias e utilizando-se deles de forma ideológica, para
legitimar do ponto de vista ético a manutenção das
desigualdades sociais. (DUARTE, 2006. P. 55).

O “aprender a aprender”, ao adotar a concepção liberal de ser humano, lida desta
forma com a contradição entre a formação do cidadão e do trabalhar apto a competir no
mercado de trabalho.
As contradições no discurso e nas práticas desta corrente de pensamento fazemse presentes também quando pregam a democratização. Isto porque o “aprender a
aprender”, na realidade, vem perpetuando a dualidade existente entre a educação da elite
e da classe trabalhadora. Para a primeira a escola trabalha no desenvolvimento da
cognição, da criatividade, do uso das diferentes tecnologias, da capacidade de trabalho
em equipe, ou seja, das habilidades que a permitirá trabalhar em prol dos interesses do
capital. Já para a grande maioria da população a escola reserva a aquisição dos
conhecimentos mínimos necessários para se adaptarem aos novos padrões de exploração
e consumo atuais.
Há de se perceber, por todas as considerações feitas, que os quatro pilares da
educação estão atrelados à correntes de pensamento que são a favor do desenvolvimento
capitalista sendo os principais o neoliberalismo (campo econômico), o pós-modernismo
(campo cultural, ideológico) e o construtivismo (campo educacional). Apontaremos
mais especificamente, então, algumas características epistemológicas sobre o universo
que se visa objetivar por meio destas concepções.
O conceito de sociedade e de conhecimento estão intimamente relacionados na
teoria neoliberal.
O conhecimento é entendido como exclusivamente individual,
circunstancial e não passível de ser integrado a uma visão
totalizadora do real. O conhecimento da realidade é sempre
parcial e particular. (...) O que dirige as ações dos indivíduos é
um conhecimento tácito, constituído por coisas que sabe mas
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não pode dizer, sendo um conhecimento efêmero e sempre
passível de erro. Não há, portanto, como prever os resultados
do conjunto das ações individuais, isto é, não há como prever
os rumos da sociedade e não se deve interferir nas ações
espontâneas dos indivíduos. (DUARTE, 2006. P. 72).

É uma teoria epistemológica individualista, pois as ações individuais são
entendidas como imprevisíveis. O conhecimento que cada um possui da realidade é
determinado por suas percepções subjetivas e imediatas. O conhecimento é fenômeno
cotidiano, relativo e particular e, por isso, incapaz de ser apreendido por qualquer
racionalidade científica. As pessoas estão fadadas a conhecer apenas o que se refere ao
seu meio prático.
É também naturalizante à medida que entende o desenvolvimento social como o
resultado das ações de indivíduos particulares em busca de seus interesses, sendo que
qualquer interferência nestas ações prejudicaria o princípio de liberdade e natureza do
ser humano. As diferenças sociais são conseqüências das escolhas e atitudes de cada
indivíduo.
Ora se o indivíduo somente é capaz de conhecer o que lhe é cotidiano, logo só
poderão ter como referência seus interesse e necessidades particulares. O “aprender a
aprender” solidariza-se com a mesma concepção de conhecimento, não diferenciando
pensamento científico (ciência, filosofia, política) de pensamento prático, cotidiano.
Apesar de muitos teóricos pós-modernos não se considerarem adeptos da
ideologia neoliberal, ou, até mesmo, nem se autodenominarem pós-modernos, vale a
pena demonstrar como estas duas concepções se aproximam e convergem para o mesmo
resultado.
A máxima do pensamento pós-moderno é a que diz ser o conhecimento algo
fragmentado e subjetivo. Qualquer crença nas possibilidades emancipatórias da razão
são inócuas. A crise da razão pode ser bem compactada em quatro tópicos, segundo
Marilena Chauí (1993) em Duarte (2006).



negação de que haja uma esfera da objetividade. Esta é
considerada um mito da razão, em seu lugar surge a figura
da subjetividade narcísica e desejante;
negação de que a razão possa propor uma continuidade
temporal e captar o sentido imanente da história. O tempo é
visto como descontínuo, a história é local e descontínua,
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desprovida de sentido e necessidade, tecida pela
contingência;
 negação de que a razão possa captar núcleos de
universalidade no real. A realidade é constituída por
diferenças e alteridades, e a universalidade é um mito
totalitário da razão;
 negação de que o poder se realiza à distância do social,
através de instituições que lhe são próprias e fundadas tanto
na lógica da dominação quanto na busca da liberdade. Em
seu lugar existem micropoderes invisíveis e capilares que
disciplinam o social.
Categorias gerais como universalidade, necessidade,
objetividade, finalidade, contradição, ideologia, verdade são
consideradas mitos de uma razão etnocêntrica, repressiva e
totalitária. (P. 77).

O irracionalismo é marca distintiva do pós-modernismo e tem suas raízes na
realidade da capitalismo contemporâneo. Toda essa fragmentação decorre do novo
padrão de acumulação flexível: fragmentação no interior da indústria, da classe
operária, do mercado, do sujeito político. O poder e a ciência tornam-se sinônimos.
O pós-modernismo é imobilizante. Considera ingênua qualquer teoria que
procure captar as verdades do mundo e transformá-lo. Julga que o máximo que
podemos fazer é buscar a resolução prática de problemas pontuais, retirando o princípio
fundamental das ações como atividades políticas do cenário de análise.
A teoria educacional corresponde à ideologia pós-moderna é o construtivismo.
As conseqüências desta epistemologia da prática é a valorização da troca de
experiências, uma vez que buscar qualquer verdade, sobrepor uma tese a outra, superar
o superficialismo, seriam ações autoritárias, desrespeitosas e pouco úteis para a
resolução dos problemas cotidianos. A realidade objetiva foi substituída pela
representação subjetiva, a aparência é tudo que existe. Por isso, critica a distinção entre
cultura acadêmica e cultura cotidiana e prega a construção de um currículo que valorize
a cultura de cada indivíduo.“A educação é vista como um processo de “negociação de
significados”, um processo interativo onde os agentes envolvidos iriam construindo seus
significados pessoais por meio da interação com os significados construídos por outros
agentes sociais.” (DUARTE, 2006. P. 87)
A tarefa da escola é propiciar um ambiente de trocas, compartilhamento e
construção de significados pessoais, que somente são considerados sociais/culturais por
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fazerem parte de um mesmo contexto interativo. A transmissão de conhecimento
objetivo sobre a realidade natural ou social, perde a razão de ser.
É interessante pensar como esse relativismo é contraditório. Consideram que
todas as verdades são válidas se possuírem significado para quem as construiu, mas, no
embate com outras concepções teóricas, os pós-modernos dizem ser as concepções
“objetivistas” inadequadas para a análise da realidade. Consideram, assim,
contraditoriamente, que uma posição é mais verdadeira que outra.
Retomando o construtivismo e sua interface com as teorias pós-modernas,
destaca-se a idéia de que o conhecimento e a adaptação são praticamente a mesma
coisa, pois o primeiro efetiva-se apenas por meio de sua função adaptativa. Do contrário
ele tanto não possui sentido como nem mesmo chega a existir.
A idéia-chave que separa o construtivismo de outras teorias da
cognição foi lançada há aproximadamente 60 anos por Jean
Piaget. Trata-se da idéia de que o que chamamos de
conhecimento não tem, e não pode ter, o propósito de produzir
representações de uma realidade independente, mas antes tem
uma função adaptativa. Esta mudança na avaliação da atividade
cognitiva acarreta um irrevogável rompimento com a tradição
epistemológica geralmente aceita na civilização ocidental, de
acordo com a qual o conhecedor deve se esforçar para atingir
uma visão do mundo real. (VON GLASERSFELD, 1998. P. 19
apud DUARTE, 2006 p. 91)
O conhecimento é funcional, é instrumento não conteúdo, adapta o indivíduo ao
meio ambiente. Este é o ponto nevrálgico entre a relação entre a psicologia genética de
Piaget e a pedagogia do “aprender a aprender”: partem do princípio que a educação
deve preparar as pessoas para serem capazes de se adaptar constantemente a um meio
ambiente em constante modificação. O conhecimento não se refere ao mundo exterior e
sim às percepções de cada sujeito. Ninguém possui o mesmo construto sobre as coisas,
o que se pode encontrar são construtos que funcionem de forma parecida, que sejam
compatíveis, mas jamais são o mesmo.
A educação, na sociedade capitalista, bem como o trabalho, passa a ser
valorizada não por seu conteúdo concreto, mas por seu valor abstrato, qual seja o de
produzir nos indivíduos capacidades abstratas requeridas pelo “aprender a aprender”.
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Considerações Finais
Tendo em vista as proposições feitas sobre a teoria do capital humano e os
quatro pilares da educação, é possível estabelecer algumas continuidades e algumas
rupturas entre ambas.
A teoria do capital humano e a pedagogia do “aprender a aprender” dão à
educação um objetivo muito similar: o de adaptar os indivíduos à sociedade. Suas
concepções de homem, sociedade e educação baseiam-se na ideologia neoclássica e, por
isso, suas possíveis rupturas são de caráter menos expressivo do que suas continuidades.
Uma vez apologéticas ao sistema capitalista e tendo a intenção de reproduzi-lo,
as diferenças entre as duas teorias constituem-se como meras reorganizações do
pensamento burguês, mas não sua superação. Essas reorganizações do pensamento se
fazem necessárias sempre que o mundo produtivo capitalista se transforma 1, como
aconteceu na passagem do fordismo/taylorismo para a acumulação flexível, devido às
crises que lhes são intrínsecas.
A pedagogia do “aprender a aprender” justifica-se com o mesmo grande
argumento criado pela teoria do capital humano, qual seja, o de que a educação é fator
de desenvolvimento econômico e distribuição de renda. Ambas depositam na educação
o grande poder de fazer uma sociedade ser ou não desenvolvida, distribuir ou não a
riqueza que produz.
Invertem o processo de análise retirando das “leis do mercado”, qualquer
responsabilidade por causar desigualdades sociais. A escola deixa de ser instituição de
legitimação ideológica do sistema e passa a ser condicionante dos meios de produção
material.
A tão almejada empregabilidade que a escola atual visa fazer os indivíduos
conquistarem, nada mais é do que o desenvolvimento de habilidades e capacidades que
o permitam ser inserido no mercado de trabalho. À medida que produz capacidade de
trabalho a educação é vista como um investimento como qualquer outro, sendo reduzida
à função de desenvolver atitudes e conhecimentos importantes, não para a formação
humana, mas para o sistema produtivo.
Neste caso não há uma mera semelhança entre a pedagogia do “aprender a
aprender” e a teoria do capital humano. Há mesmo uma transposição conceitual da
É importante lembrar que estas transformações também são superficiais, pois a lógica capitalista, sua
essência, continua a mesma.
1
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última para a primeira: a escola deve formar trabalhadores que se adequem às demandas
do mercado.
A idéia de que o indivíduo é produtor de sua capacidade de produção, dono se
seu destino e responsável por investir em sua formação, ou seja, o conceito de capital
humano, também coexiste em ambas as teorias. Tanto na aquisição da qualificação
quanto no desenvolvimento da empregabilidade a culpabilização pelo fracasso ou
sucesso profissional recai sobre o indivíduo, que soube ou não trilhar o caminho correto
em direção à sua realização pessoal.
A diferença é que no período referente a teoria do capital humano a
escolarização garantia a inserção no mercado de trabalho, pois a economia estava em
expansão e os empregos eram abundantes. Hoje, a escola não garante o emprego. As
tecnologias engendram a cada dia um maior nível de desemprego e as pessoas devem
lutar mais exacerbadamente por seu lugar ao sol. A competição está cada vez mais no
plano individual, o que não acontecia no momento em que a teoria do capital humano
foi elaborada. Não é a toa que se usa a palavra empregabilidade no lugar de emprego.
Difere também entre a teoria do capital humano e a pedagogia do “aprender a
aprender” seu relacionamento com a ciência, pois muito embora vejam o conhecimento
como meio prático para se alcançar a adaptação (pragmatismo), a primeira delas adota
uma postura positivista, enquanto a segunda apóia-se em concepções pós-modernas.
A teoria da capital humano dá, assim, mais importância ao conhecimento e
reconhece que existe uma verdade sobre o mundo, verdade que deve ser apreendida pelo
homem de maneira neutra e racional. A segunda despreza a ciência, a objetividade,
dizendo que as verdades sobre o mundo são construtos pessoais e, por isso, jamais serão
únicas. Não há sequer um objeto a ser analisado independentemente do sujeito que
analisará.
Esta diferença decorre de um fato bastante simples de se entender. No momento
em que a teoria do capital humano foi construída o trabalhador, apesar de estar separado
de suas condições materiais de trabalho (meios de produção) ainda precisava possuir um
conhecimento técnico consistente para lidar com as tarefas recorrentes do dia a dia. O
trabalhador de hoje sequer possui tarefas recorrentes. Ele deve resolver problemas de
diversas naturezas e de forma rápida. As habilidades pessoais são mais importantes do
que seu conhecimento científico, pois esse já foi quase totalmente absorvido pela
tecnologia. Mas independentemente de o conhecimento ser ou não pessoal, subjetivo
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ou objetivo, neutro ou tendencioso, ambas as concepções acreditam ser sua função a de
melhor adequar os indivíduos à realidade me que se encontra.
Por isso a educação é tão enfatizada nestas teorias. Ela é responsável por manter
a sociedade sob controle, encaixando cada indivíduo em seu lugar, não somente no que
se refere ao seu emprego, mas em todas as instâncias de sua vida.
A forma, porém como cada uma lida com o investimento em educação é
diferente. Durante a hegemonia da teoria do capital humano o Estado era quem chamava
para si todas as responsabilidades de manutenção e supervisão da escola. Isto decorre da
própria lógica intervencionista que entende o Estado como investidor particular.
Atualmente o Estado procura, ao máximo, dividir suas responsabilidades educativas
com a sociedade civil, guardando para si, completamente, apenas a função avaliativa.
Isto porque no neoliberalismo o Estado deve minimizar seus custos com questões
sociais e abrir caminho para os investidores particulares, como as empresas. O objetivo
é universalizar o ensino a baixo custo.
Durante o período fordista/taylorista as análises marxistas que explicam a
realidade por meio da luta de classes não eram consideradas superadas. Isto tem a ver
com o fato de o conhecimento cientifico ainda ser levado em conta neste momento e por
estar a sociedade bem dividida entre capitalistas e operários. A teoria do capital humano
procurava contrapor a análise marxista alegando que, em conseqüência do
comportamento “maximizador” individual, surge a estrutura social: se existem aqueles
que possuem o capital e outros que possuem apenas a força de trabalho, é porque os
primeiros se esforçaram mais do que os demais, trabalhando mais, sacrificando as horas
de lazer, poupando e investindo. As desigualdades sociais eram explicada desta forma,
ou seja, cada um é livre para negociar, de acordo com seu interesse, suas possessões.
No caso do contexto neoliberal, a explicação não é a mesma, pois a pós
modernidade alega que a luta de classes foi superada. Segundo ela, a complexificação
da estrutura social, conseqüência da reestruturação produtiva, acabou com a binariedade
do mundo.
A diferença individual torna-se o fator principal para a explicação das
desigualdades sociais. Para a pedagogia do “aprender a aprender” é a subjetividade que
entra em cena para colocar o indivíduo na sociedade e, por isso, se suas condições
culturais, sociais e econômicas são diferentes, isto se dá porque as pessoas não são
iguais, têm interesses distintos.
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Mas é importante lembrar que o esforço individual permanece na pedagogia do
“aprender a aprender”, pois para alcançarem seus objetivos pessoais e sua realização
pessoal é imprescindível o desenvolvimento de habilidades e competências requeridas
para uma boa inserção na sociedade atual. A meritocracia se faz, assim, presente em
ambas as teorias: quem se esforça mais alcança patamares mais elevados de realização
pessoal.
A desqualificação do processo educativo permanece nos dois períodos
analisados. Não é mais a falta de vagas, mas a falta de qualidade do ensino o que vem
caracterizando o grande problema educacional. O trabalho do professor está sendo cada
vez mais esfacelado, os conteúdos escolares cada vez mais enxugados e a valorização
dos métodos e das técnicas utilizados cada vez mais por meio das pedagogias da moda.
A psicologização da educação tem a ver com este processo de absorção de novas
teorias. O behaviorismo e o construtivismo constituem as teorias psicológicas da teoria
do capital humano e da pedagogia do “aprender a aprender” respectivamente.
Todo o conhecimento, seja ele mais técnico ou menos técnico, pregado pelas
teorias analisadas tem função utilitarista, não há nenhum valor em se conhecer o que
não é de mera importância para o indivíduo se adaptar à realidade que o circunda. São
pedagogias desumanizadoras, individualistas e pragmáticas e que prezam a reprodução
da sociedade capitalista tendo, por isso, caráter burguês.
Exatamente em conseqüência de seu objetivo idêntico, o de fazer da escola
aparelho ideológico do Estado, introjetando a ideologia burguesa nas mentes das
pessoas e fazendo-as agir e pensar em prol do capitalismo, a naturalização deste sistema
de produção se faz presente em ambas as concepções. Entendem o desenvolvimento
social como o resultado das ações de indivíduos particulares em busca de seus
interesses.
Em suma, muito embora, a teoria do capital humano e a pedagogia do “aprender
a aprender” possuam diferenças consideráveis em suas concepções, suas afinidades e
continuidades teóricas são de maior relevância a medida que mantêm por trás de suas
acepções um mesmo projeto, o de fazer a educação trabalhar como adaptadora dos
indivíduos, e uma mesma visão de mundo, a visão burguesa.
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