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TRABALHO COMO BASE DA FORMAÇÃO: ELEMENTOS DE UM CURRÍCULO PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

GT Nº 09 – Trabalho e Educação
RIBEIRO, Marlene - UFRGS
1. Trabalho e formação: colocando as questões
Como construir um currículo para Educação de Jovens e Adultos que tenha o trabalho como base da formação? Esta questão está colocada para um Grupo de Trabalho (GT) O GT envolve as seguintes instâncias: Central Única dos Trabalhadores (CUT); Secretaria Municipal de Indústria e Comércio/POA/RS (SMIC); Secretaria Municipal de Educação/POA/RS (SMED); Superintedência da Educação Profissional do Estado/RS (SUEPRO) e a Faculdade de Educação da UFRGS. cuja organização tem por finalidade a construção de uma política pública que articule a escolarização e a profissionalização, a partir da discussão e problematização do currículo de escolas municipais que trabalham com a Educação Básica, mais propriamente, com Educação de Jovens e Adultos. 
Assim, o objetivo deste texto é  propiciar um debate sobre esses elementos básicos - trabalho e formação - que irão fundamentar uma proposta curricular para aquelas escolas. A importância desta abordagem está implícita nos propósitos do GT de construção de uma política pública de educação básica que contemple as necessidades e os interesses dos trabalhadores em relação aos desafios colocados pelo mundo do trabalho, dominado pela globalização neoliberal.
Numa perspectiva interdisciplinar, vou trabalhar os conceitos, historicizando-os, delimitando-os em seus sentidos contraditórios e enraizando-os nas relações sociais que os engendram. A abordagem assim feita poderá apontar caminhos para a elaboração do currículo das escolas municipais, caminhos esses que propiciem a escolha e a organização dos conhecimentos, saberes e práticas, buscando formas de articular os mundos, hoje separados, do trabalho e da formação.
2. Desconstruindo/reconstruindo conceitos de trabalho e formação 
O trabalho toma diferentes sentidos ao longo da história. O mais forte, talvez, pelas condições de exploração e dominação a que têm sido submetidos os trabalhadores em todas as épocas, é o do esforço físico, do castigo, da subordinação, do sofrimento. A condenação bíblica “Comerás o pão com o suor do teu rosto”, dirigida a Adão, é a versão religiosa negativa do trabalho, embora a Reforma protestante passe a dar-lhe outra conotação.
Hannah Arendt estabelece a distinção entre labor, referente ao esforço do corpo para prover o sustento, e trabalho, como um fazer das mãos que realiza um produto. De tripalium (três paus), instrumento de tortura, deriva-se a palavra trabalho que, em todas as línguas em que aparece com o significado de labor, também carrega sentidos relativos à dor e ao sofrimento (Arendt, 1983, p. 90; Nosella, 1987, p. 30).
No mundo grego clássico o exercício do pensamento é incompatível com qualquer espécie de trabalho envolvendo o corpo; a desconfiança em relação ao labor funda-se “na convicção de que o labor do nosso corpo, exigido pelas necessidades desse último, é servil” (Arendt, 1983, p. 93-94). O desgaste físico provocado pelo trabalho e a subordinação às suas atividades rotineiras para a reprodução da existência, segundo Aristóteles, embrutecem o homem e subtraem a liberdade de pensar. Não só o trabalho escravo é visto como um impedimento à participação nos círculos restritos da Academia; todos os tipos de trabalho: aqueles que decorrem do comércio; os inferiores ou “os que mais sujam o rosto e as mãos; os mais servis, aqueles que o corpo trabalha mais do que o espírito; os mais ignóbeis, aqueles que não exigem qualquer espécie de virtude” (Aristóteles, 1977, p. 26). São considerados ignóbeis porque o espírito daquele que trabalha fica subordinado às condições e às atividades desenvolvidas pelo corpo, não estando, portanto, liberto para o exercício do pensamento.
Na Grécia, o trabalho escravo sustenta as condições de produção da ciência que permitem às classes proprietárias e dirigentes o tempo livre necessário à produção filosófica e à atuação política. O trabalho, no entanto, não ingressa nos ambientes onde se produz o conhecimento nem onde se produzem as políticas que o mantêm fora desses ambientes e que o separam da formação político-filosófica. Até então, a formação daqueles que trabalham: camponeses, artesãos, escravos, comerciantes, soldados... faz-se no próprio trabalho, iniciando-se na família.
No mundo feudal, o trabalho continua a ser o divisor dos estamentos sob os quais se organiza a sociedade entre senhores e servos. Artesãos e comerciantes são uma cunha que, introduzida entre os estamentos, irá, pouco a pouco, rachando as estruturas sociais no movimento em que se constitui a classe burguesa e o modo de produção capitalista. Comerciantes levam aos mercados os objetos produzidos pelos camponeses e artesãos. Pelos estatutos feudais e/ou da corporação,  tais produtos não podem ser vendidos fora da aldeia (Gorender, 1994). A burguesia tem sua gênese nesses primeiros comerciantes que realizam a intermediação entre a produção camponesa e artesanal e os mercados onde esta produção poderia ser trocada e/ou vendida (Polanyi, 2000). 
A formação é feita nos próprios processos de trabalho, tendo, os artesãos, criado estatutos de proteção às suas obras e corporações de ofícios visando a organização profissional e a ocupação dos espaços econômico-sociais. Não há escolha profissional; os homens se encontram presos aos seus estatutos estamentais; não há mobilidade social de um estamento a outro. As mulheres não existem como sujeitos que trabalham; seu trabalho é “invisível”. Não mudam as classes, as profissões, os processos de trabalho; também não mudam  os currículos - se assim se pode chamar - do que constituem os conhecimentos e saberes necessários à formação do clero e da nobreza nas escolas monásticas e catedrais, a formação do aprendiz junto a um mestre-artesão ou a formação de um camponês junto à família, principalmente ao pai, na lida com a terra e a criação e domesticação de animais.
De modo bastante resumido, o que vemos até aqui é a via negativa do trabalho, que implica em esforço físico, em exploração, em subordinação, seja à atividade rotineira seja à determinação de um estatuto ou de uma ordem. No que diz respeito ao objetivo do texto, observa-se, de um lado, que a formação do trabalhador acontece no próprio processo de trabalho e, de outro, que este trabalhador não tem acesso ao conhecimento científico socialmente produzido. O impropriamente indicado como currículo de sua formação constituir-se-ia pela transmissão oral de saberes da experiência e pelas práticas profissionais acompanhadas pelos pais e/ou pelos artesãos.
As concepções de trabalho ou de labor associadas à escravidão, ao sacrifício, ao dispêndio de esforço físico, que anulam o livre pensar; à servidão, que induz à obediência; aos limites do estatuto corporativo, que impedem a mobilidade profissional e social, sofrem modificações significativas com o advento do capitalismo. Na sociedade burguesa a noção de trabalho bifurca-se em duas vias: o trabalho como via positiva e o emprego como via negativa, produzindo-se três tipos de ocorrências novas: o desemprego, a separação entre trabalho e educação e a necessidade de currículos diferenciados, mutáveis, conforme as diferentes profissões o exigem.
O trabalho passa a assumir uma dimensão positiva como contraponto à interpretação que recorre ao sangue e à fé para justificar o Estado patrimonialista feudal e os privilégios estamentais da nobreza e do clero. Na argumentação com que justifica o contrato social entre homens “livres e iguais” para a instituição do Estado civil, Locke (1973, p. 88) define como “o objetivo grande e principal, portanto, da união dos homens em comunidades, colocando-se eles sob governo, é a preservação da propriedade”. Isso porque, justifica, a propriedade seria produto do trabalho humano, razão pela qual não se admite a outro homem o direito de expropriá-la. Afirma, ainda, que Deus deu o mundo em comum aos homens “para uso do diligente e racional - e o trabalho tinha de servir-lhe ao direito de posse” (Op. cit. p. 53).
Percebe-se, como interlocutor oculto desse discurso, a Igreja católica e sua concepção dogmática de que a terra é um bem divino cuja guarda caberia aos nobres e ao clero. Do lugar social de onde fala Locke, o trabalho profano do homem e não o dogma da delegação divina é que estariam sustentando o direito de propriedade e a garantia desse direito pelo Estado civil. O cidadão burguês teria direito às suas propriedades com a argumentação de que as adquiriu com seu trabalho. Observe-se que este discurso não se estende aos camponeses, cujas condições de domínio e uso da terra são estabelecidas pelos senhores da Igreja e da nobreza com quem se relacionam como servos. A positividade refere-se ao “trabalho livre” enquanto fundamento da propriedade privada da terra, não ao trabalho para outrem, ou seja, o do servo ou do escravo. Separa-se, assim - e isso redefine a “positividade”-,  o trabalho e a propriedade privada da terra e dos meios de produção.
A via positiva do trabalho assenta-se sobre uma argumentação religiosa, cuja referência é a Reforma, em que se destacam os nomes de Lutero e Calvino, tendo, este último, influenciado “a colonização anglo-saxônica do Novo Mundo” (Logos, 1989, p. 812). Possuidor de livre arbítrio, o cristão é responsável pela sua salvação para a qual concorrem a leitura e a aplicação da palavra de Deus em obras traduzidas como trabalhos. Aqui entra a percepção positiva do trabalho tanto como resgate da alma, pela fé, quanto pela visibilidade do trabalho como merecedor da graça divina. A riqueza acumulada é percebida pelo cristão como uma manifestação concreta da graça de Deus, abençoando o seu trabalho, o que contradita com a censura que o aristotelismo-tomismo faz à usura. No primeiro caso, a promessa de salvação, através da ascese religiosa, coloca à disposição dos capitalistas “trabalhadores sóbrios, conscientes e incomparavelmente industriosos, que se aferravam ao trabalho como uma finalidade de vida desejada por Deus” (Weber, 1983, p. 127). No segundo, o protestantismo inaugura uma nova ética do trabalho, ao valorizar a sobriedade, a poupança e o apego ao trabalho intenso. Esta é “uma moral que, para a época, continha fermentos de capitalismo, visto que fomentava a acumulação de riqueza, chegando a permitir a usura” (Logos, 1989, p. 814).
Em se tratando da formação, a visão positiva do trabalho transforma-se, no entanto, em via negativa, quando identifica o trabalho escolar com a disciplina da obediência para a educação da vontade. Pensa Kant que as crianças devam ir à escola muito cedo, “não para que aí aprendam alguma coisa, mas para que aí se acostumem a ficar sentadas tranquilamente e a obedecer pontualmente àquilo que lhes é mandado” (Kant, 1996, p. 13). Do mesmo modo, pensa Hegel que haja necessidade de uma educação que imponha a razão e a liberdade de espírito sobre o mundo dos instintos, usando-se da violência e da disciplina que caracterizam a coação pedagógica. A violência da natureza deve ser superada para que se imponha a razão e, desse modo, o cidadão possa estar apto ao exercício da liberdade. A coação pedagógica, para Hegel (1991), é o princípio que condiciona a práxis educativa.
Duas conclusões são possíveis a partir desta rápida análise da via positiva do trabalho. A primeira, com respeito ao trabalho como alicerce da propriedade privada. Tanto em Locke, como em Kant e Hegel, há uma ênfase na razão humana como fundamento da liberdade que irá colocar o homem - o cidadão burguês - como autor do mundo no lugar de Deus. Associado a teorias evolucionistas, o discurso do “uso diligente e racional”, de Locke, e da disciplina e controle dos instintos próprios da natureza, de Kant e Hegel, condena os chamados “povos primitivos” asiáticos, africanos e indígenas à escravidão e ao genocídio planejado, justificando o “uso racional” de suas forças de trabalho, terras e riquezas. Tem-se, assim, uma visão abstrata de trabalho, de liberdade e de razão, definidas a partir de uma classe. A segunda conclusão é que o discurso da valorização do trabalho não se traduz em práticas de reconhecimento do valor deste trabalho até porque o que é produzido é também expropriado aos produtores. É possível perceber a presença forte do trabalho de fábrica através de uma disciplina da mente e do corpo, definindo a formação e, portanto, o currículo das escolas destinadas aos filhos dos trabalhadores.
A contradição essencial do modo de produção capitalista, em que a produção de bens é  social e a apropriação da riqueza produzida é privada, rege também a noção de trabalho na sociedade burguesa. De um lado, está a visão positiva de trabalho como produtor de riquezas e justificador da propriedade privada, de outro, o sistema reproduz a via negativa ou a exploração do trabalho enquanto emprego, que gera dependência, subordinação e pressupõe o desemprego ou o “não-trabalho”. Em Smith (1987, V. I, p. 148) fica patente a contraditoriedade do trabalho quando ele reconhece que, no estágio inicial da sociedade, "a totalidade do trabalho pertence ao trabalhador", porém numa sociedade em que já exista a riqueza acumulada, ou seja, quando é utilizado o capital, uma parte  reverte em lucros para o empresário e o valor do trabalho passa a ser pago através de salário. A divisão do trabalho condena o trabalhador à estupidez e à ignorância porque o habitua a repetir tarefas simples, reconhece ainda (Op. citada, V. II, p. 416-17).
No mesmo sentido, a educação, sem a qual “um homem não pode tornar-se um verdadeiro homem”  constitui-se, segundo Kant (1996, p. 15), de uma dimensão positiva, a instrução, e de uma dimensão negativa, a disciplina. Vejamos que relações têm essas duas dimensões propostas por Kant com o trabalho e a formação do trabalhador.
O modo de produção capitalista, ao constituir-se sobre relações de antagonismo entre proprietários de capital e possuidores de força de trabalho, introduz, nos processos de trabalho, a contradição, o movimento e a mudança, materializando-se tais processos no trabalho de fábrica. Opondo-se ao trabalho camponês, o trabalho fabril estará fundamentado em meios de produção que não são propriedade do trabalhador e em uma cooperação subordinada, que tem a finalidade, os objetivos e os métodos determinados de fora, sendo o produto apropriado pelo proprietário do capital (Marx, 1982). Acrescenta-se à cooperação subordinada, base das relações sociais de produção capitalista, o fato de, nessas relações, o trabalho ser alienado porque: a) o produto, que assume a forma de salário, passa a sustentar o produtor, opondo-se ao trabalhador e subordinando-o; b) o trabalhador é parcelar e, por perder o controle sobre o processo de trabalho, não se reconhece e não se realiza como produtor no que produz; c) o produto é expropriado, separado, alienado do produtor por um sujeito externo ao processo de trabalho, o capitalista (Marx, 1979a). Sobre este trabalho alienado é possível produzir-se uma formação emancipante?
Movimentos revolucionários, principalmente os que ocorreram nas primeiras décadas do século XX, conquistaram uma legislação que regulamentou as relações de trabalho e conferiu aos trabalhadores o status de cidadãos de direitos sociais através da instituição de um Estado-Providência. O Estado neoliberal em curso procura “desvestir o trabalho do estatuto de antimercadoria que foi construído pelo conflito social” (Oliveira, 2000, p. 81).
O salário do operário responde apenas e minimamente pela sua necessidade de reproduzir-se enquanto operário (Marx, 1982). Por conseguinte, a disciplina, necessária a que se cumpra o tempo de trabalho e os objetivos da produção, também é imposta de fora. Para que essa “nova” disciplina seja incorporada pelo camponês expropriado da terra e dos instrumentos de trabalho, principalmente por seus filhos, ela precisa começar cedo, ou seja, na escola. A fé e as promessas de salvação são suficientes para produzir a resignação do camponês, “mas não para conseguir a submissão ativa que o trabalho industrial exige do operário assalariado” (Enguita, 1989, p. 114). Daí, a necessidade do “tempo disciplinar que se impõe pouco a pouco à prática pedagógica - especializando o tempo de formação e destacando-o do tempo adulto, do tempo do ofício adquirido” (Foucault, 1984, p. 144). A necessidade de colocar o tempo como base dos métodos de ensino para que os alunos possam aprender o maior volume de conhecimentos, de maneira eficaz e com menor dispêndio de tempo possível, é justificado por Comênius, ao definir, como base da reforma das escolas, a ordem exata em tudo; para ele é preciso “dar às escolas uma organização tal que corresponda, em todos os pontos, à de um relógio” (Comênius, 1957, p. 189).
A disciplina do corpo e do uso do tempo já fazia parte das escolas e seminários mantidos pelas igrejas, mosteiros e catedrais, de maneira que as grandes transformações ocorridas nos processos de trabalho não se refletiram em mudanças radicais nos currículos escolares. A instrução proposta por Kant como dimensão positiva da educação concretiza-se através de seu seguidor, Herbart. Gerada no processo de consolidação do capitalismo, no século XIX, a pedagogia herbartiana produz um modelo de escola que coloca no conhecimento intelectual a possibilidade de libertação das trevas da ignorância para que, como propõe Kant (1995), o homem possa sair da menoridade.
Fica claro até aqui, que, quanto à educação, a grande mudança produzida pelo capitalismo é a introdução da disciplina do tempo e do uso do corpo para o trabalho de fábrica, no currículo das escolas destinadas às classes populares. Para esclarecer-se a burguesia apropria-se dos modelos de escola e de currículo produzidos pela Igreja Católica, aos quais a Reforma introduz pequenas modificações, de modo que, sob esse aspecto, as idéias de Comênius, Kant, Hegel e Herbart, que representam o pensamento filosófico influenciado pela Reforma protestante, não destoam muito do Ratio Studiorum . Sobre o Ratio Studiorum, ver Luzuriaga, 1976 e RIBEIRO, Maria Luisa dos Santos. História da Educação Brasileira. 2. ed. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979. Nesta segunda obra (p. 28 - 29), a autora estabelece um quadro comparativo entre o Plano de Estudos do Pe. Manoel da Nóbrega, para a educação brasileira, e do Ratio Studiorun, criado pela  Companhia de Jesus, publicado na Europa em 1599., produzido pelos jesuítas em reação ao avanço daquela Reforma.
Há uma mudança, no entanto, que é necessário considerar porque ela irá respaldar a separação entre educação, restrita ao mundo da escola, e trabalho, restrito ao mundo da fábrica. Trata-se da constituição de uma infância, com estatuto e tempo próprios, que estará embasada na obra de Rousseau. O pensamento de Rousseau (1995) acerca da educação, manifesto principalmente em O Emílio, obra publicada em 1762, marca a pedagogia contemporânea e significa, conforme Eby (1962), “uma revolução copernicana na educação”; no centro desta pedagogia é colocada a criança que não mais poderá ser tratada como “um adulto em miniatura”. A crítica que Rousseau faz aos métodos memorizativos não são levadas em conta, de início, por uma burguesia sequiosa de ilustrar-se ou apropriar-se do conhecimento historicamente produzido. Mas a idéia de que a criança deva ser separada da sociedade que a corrompe, que deva ter um tempo para viver a infância em contato com a natureza e para brincar, essa sim foi uma mudança.
À escola foram transferidas as tarefas pedagógicas que antes cabiam aos pais e aos profissionais com os quais os jovens eram colocados para aprender (Ariés, 1981). O mundo da escola devia ser bonito, alegre e significar um tempo para a criança viver em separado do mundo feio dos conflitos que tinham sua origem no chão da fábrica. É bem verdade que a idéia de uma infância como tempo de escola também era colocada nas lutas dos operários  para retirar seus filhos das fábricas ou para diminuir a jornada de trabalho de modo que as crianças pudessem freqüentar a escola (Marx, 1982; Nogueira, 1990). A escola separada do trabalho passa a ser um objetivo comum  buscado pelas classes situadas em posições antagônicas nas relações sociais de produção; a burguesia quer uma escola que lhe permita ilustrar-se e qualificar-se para dirigir os negócios; a classe trabalhadora quer os filhos na escola tanto para que aí possam aprender alguma coisa que os livre da “sina” de serem operários quanto para que desocupem lugares nas fábricas a fim de que os pais consigam empregar-se (Marx, 1982, Livro 1, V. 1).
A idéia de infância, introduzida por Rousseau, pode não ter trazido grandes modificações no ensino que a legislação fabril passou a oferecer aos filhos dos operários (Marx, 1982; Nogueira, 1990). Ela irá fundamentar processos de democratização do ensino básico, referenciados tanto em movimentos revolucionários que culminam com a Revolução Russa quanto em mudanças que ocorrem nos processos produtivos com a introdução do modelo de acumulação taylorista-fordista, associado ao Estado-Providência, na primeira metade do século XX.
Projetos antagônicos e, portanto, em conflito, sustentam a relação contraditória entre trabalho e formação, de um lado concretizada em modelos de escola propostos pela sociedade liberal, de outro, colocada na perspectiva de construção de uma sociedade socialista pelos movimentos revolucionários. Não vou trazer esta discussão, já feita por Nosella (1986); apenas quero mostrar que a proposta de elaboração de um currículo que contemple a relação trabalho e formação interroga sobre qual  paradigma de sociedade sustenta essa relação. Isso fica mais claro no processo de construção da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).
O Projeto de LDBEN foi, após um longo processo de desfiguração na Câmara Federal, derrubado, no Senado da República, pelo Projeto do senador Darcy Ribeiro, que oferecia as necessárias aberturas à implementação das políticas neoliberais à educação brasileira. Uma dessas “aberturas” da LDBEN possibilitou o retrocesso imposto à Educação Básica, separada da Educação Profissional através do Decreto-Lei 2.208/97, com a justificativa de que o ensino técnico de nível médio, sendo de excelente qualidade, não preenchia a sua função de preparar os filhos dos trabalhadores para manter-se como tais. Com relação ao objetivo do texto, a Reforma do ensino técnico levanta duas questões: 1ª) a necessidade de uma formação profissional para os jovens trabalhadores na sociedade capitalista permanece colocada; 2ª) ela é atravessada por uma luta de classes cada vez mais violenta por parte dos capitalistas, empenhados em manter o desemprego e em eliminar todas as leis de regulamentação das relações de trabalho, conquistadas pelos movimentos sindicais. Mostra, ainda, que toda a formação que estiver associada ao trabalho, enquanto emprego assalariado, por maiores mudanças que se queira introduzir no currículo e na gestão da escola, permanecerá mantendo a separação trabalho e educação. No modelo de currículo direcionado para o emprego assalariado não é possível desenvolver a autonomia para um trabalho que é heterônomo, a cooperação para um mercado que é extremamente competitivo e a solidariedade para uma sociedade centrada no indivíduo.
Haverá outros caminhos? Pode haver se explorarmos as contradições sobre as quais se assenta o modo de produção capitalista, as relações sociais que o produzem e reproduzem e que atravessam as instituições sociais, como a escola.  O projeto político-pedagógico das escolas municipais deve contemplar um debate a respeito, buscando encontrar caminhos que considerem as potencialidades e os limites de uma organização curricular alicerçada sobre a relação trabalho-formação.
4. Potencialidades e limites da relação trabalho-formação no currículo escolar
A relação trabalho-formação sustenta-se sobre projetos sociais e educacionais diferentes, contraditórios, conflitantes, que se irão refletir na elaboração e implementação de currículos escolares vinculados àqueles respectivos projetos, ou seja, o capitalista e o socialista. O trabalho, que assume a forma histórica de emprego assalariado, tem sua formação reduzida à preparação para o trabalho e o currículo para essa formação visa a produzir um indivíduo subordinado, dependente, porém competitivo para enfrentar a disputa pelas escassas vagas no mercado formal de trabalho.
No modo de produção capitalista, o limite máximo de reforma educacional conquistada pela “classe que vive do trabalho” (Antunes, 1999)  é a Escola Nova, em que o modelo de “escola integradora” (Gentili, 1998), sistematizado pela sociologia estrutural-funcionalista, prepara para um mercado baseado na produção e consumo de massa associado ao Estado-Providência. O limite mínimo da educação da “classe que vive do trabalho” está associado ao Estado neoliberal, que reduz a escola pública àqueles que não dispõem dos recursos financeiros mínimos para adquirir a mercadoria educação. Este modelo impõe aos destinados à isenção do emprego formal uma formação “flexibilizada” para uma (im)possível “empregabilidade”, desvinculando a estrutura social, produtora do desemprego, da organização escolar, da formação profissional e da construção de currículos. O indivíduo assim preparado deve entender um pouco de tudo e de nada, estar disposto às “mudanças” do mercado e a assumir a sua “incompetência” e responsabilidade por não conseguir um emprego formal. O currículo, para o pensamento neoliberal, visa o indivíduo possessivo, “empreendedor”, capaz de tudo para eliminar concorrentes na disputa por um dos escassos empregos (Gentili e Silva, 1994).  Precisamos ter claro, então, que, ao optar-se pela preparação para o trabalho, sendo este trabalho um emprego assalariado, fica difícil trabalhar valores, como a cooperação, métodos baseados na organização coletiva e objetivos que tenham em mente a autonomia do educando.
O projeto socialista, que estabelece uma relação orgânica entre trabalho e formação, de curta experiência histórica, é pouco conhecido e seus fundamentos foram traçados em um período histórico revolucionário, que colocava o socialismo como um horizonte próximo a ser alcançado e no qual  predominava a produção fabril tendo como base empírica o que tem sido chamado de 2ª Revolução Industrial . Ver Frigotto (1995a, p. 7). .
A organização do trabalho cooperativo, existente desde os primórdios do capitalismo como uma das formas de luta para romper as relações de exploração do trabalho, também evidencia a necessidade de uma formação educacional que, associada ao trabalho cooperativo e às relações sociais entre os cooperativados, seja capaz de gerar uma cultura de cooperação e solidariedade sem o que o cooperativismo não se sustenta. Sobre as cooperativas, no entanto, a história tem mostrado que: a) o associativismo desenvolve-se em períodos de recessão e desemprego enquanto alternativa de sobrevivência, como vem ocorrendo hoje com o que é conhecido como “economia solidária”; b) os capitalistas, que no início perseguiram e destruíram cooperativas, descobriram, também eles, que podem cooperativar-se com sucesso, haja visto as sociedades anônimas; c) nas verdadeiras cooperativas de trabalhadores, estes devem ser os proprietários dos meios de produção e os autogestores da organização cooperativada; d) a relação com o mercado obriga as cooperativas a imporem-se a organização fragmentada e hierarquizada do trabalho empresarial, perdendo-se as características do trabalho cooperativo; e) as diferenças de quotas-partes acaba por estabelecer diferenças no exercício de poder de decisão e na repartição dos produtos; f) nas associações cooperativas decorrentes de falência de empresas, as diferenças de qualificação acabam por predominar na organização que separa trabalhadores manuais e trabalhadores intelectuais, exercendo estes as funções de planejamento e concepção e aqueles as de execução; g) o trabalho cooperativo precisa envolver a produção, o consumo e o crédito para que possa fortalecer uma cultura de cooperação e solidariedade que possa contrapor-se ao movimento de reprodução do capital; h) o limite maior das cooperativas é a carência de capital para a apropriação e uso de tecnologias avançadas de produção através das quais os trabalhadores cooperativados possam confrontar-se com a organização da produção capitalista; i) as cooperativas podem significar alternativas de trabalho e renda como também podem ser instrumentos com os quais o Estado pode contar para manter sob controle as tensões sociais decorrentes do desemprego; j) Estado e empresas têm-se utilizado de trabalhadores autônomos, organizados sob forma de pseudo cooperativas, para terceirizar determinados tipos de trabalho e, sobretudo, para liberar-se de encargos sociais que passam a ser assumidos pelos trabalhadores dos quais são subtraídos os direitos trabalhistas . Ver, sobre cooperativas: Singer, 1998; Schneider, 1999; Limberger, 1996..
A conclusão a que se chega, após enumerar todas essas caraterísticas, é que o trabalho cooperativo, apoiado em uma formação condizente e capaz de contribuir para criar-se uma nova cultura de cooperação e solidariedade, só faz sentido se, transcendendo o seu objetivo imediato de geração de trabalho e renda, estiver associado com a luta política pela transformação da sociedade. Revoluções sociais russa, chinesa e cubana, seus sucessos e fracassos, mostraram a importância de uma revolução cultural para fortalecer a revolução econômico-social.
Pelo visto, é preciso ter clareza sobre os limites e possibilidades de construção de um currículo para Educação de Jovens e Adultos em que se articulem o trabalho e a formação, em um mundo no qual a produção de riquezas está associada à produção do desemprego. Sem esta clareza, ou estaremos produzindo apenas novos discursos ou enganando nossos alunos com propostas superficiais e irrealistas. 
5. Trabalho, formação e projeto pedagógico: definindo concepções
Tendo claras as potencialidades e os limites que se colocam a uma organização curricular que contemple a relação trabalho-formação, precisamos, finalmente, delinear as concepções de trabalho, formação e currículo enquanto referências para o propósito do GT de elaborar uma política pública para a Educação de Jovens e Adultos.
Há um grupo de autores afirmando a não-centralidade do trabalho na vida humana e na compreensão da sociedade, de modo que o trabalho já não seria o elemento chave na construção de uma utopia de emancipação social nem a “classe que vive do trabalho” teria um papel na luta por essa emancipação. Compartilho das críticas àqueles autores, feitas por Frigotto (1995b) e Antunes (1999). Para estes o trabalho ainda pode ser o definidor de uma relação positiva, criativa e solidária dos homens e mulheres entre si, com a natureza e com o mundo.
A minha percepção do trabalho, portanto, é positiva e nela se anula a separação entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo, trabalho manual e trabalho intelectual, labor e trabalho. Numa perspectiva utópica, retomo os gregos para pensar que o trabalho humano possa significar a tékhnè articulada à poiésis, ambas subordinadas à praxis. A tékhnè representa um operar mais avançado do que o nível da experiência, podendo dizer-se que é a experiência que, apropriando-se e incorporando o conhecimento, é consubstanciada em técnica. Diferente da técnica, que pode ser repetida e ensinada, a poiésis assume o sentido da obra de arte, a dimensão de criação individual, original, que tem o trabalho. Discordo de Nosella (1987) quando reduz a utopia socialista do trabalho à poiésis porque nesta não está contemplada a possibilidade de repetição da experiência, possível na técnica que se abre ao ensino. Ambas, técnica e criação, precisam estar subordinadas à práxis, onde se estabelece a relação prática e teoria, produção e sociedade, ação e reflexão. O trabalho assim concebido deve contemplar a dimensão coletiva da cooperação e a dimensão pessoal da realização. Discordo também de Kant, para quem a educação identificada com uma disciplina coercitiva é o que faz do homem um ser racional; penso que seja o trabalho - não o emprego assalariado - o que produz e, portanto, humaniza homens e mulheres. Julgo que seja necessário, como afirma Oliveira (2000, p. 67), “resgatar o trabalho como criação da autodeterminação humana, como recuperação do “ser genérico”, ou do que é propriamente o humano. Mas isso só pode ser perspectivado dentro de um projeto coletivo de emancipação social.
Como fazer para que o trabalho humano possa ser técnica e criação subordinadas à práxis? Se ele não é possível na sociedade capitalista, como produzir pontos de ruptura com o modelo subordinado e alienado de emprego? Como a escola poderá contribuir para criar esses pontos de ruptura do tecido da sociedade capitalista do emprego/desemprego?
Entendo que, como os pensadores brasileiros explicitaram, principalmente Machado (1989a; 1989b), a formação deva contemplar: a) a organização da sociedade em que vivemos, sua história, economia, política e cultura; b) a organização da ciência e da tecnologia, as ciências humanas, sociais, biológicas e exatas: seus pressupostos, sua ética, seu vínculo com a sociedade e com o meio-ambiente de onde retira sua matéria prima de pesquisa; c) a organização do trabalho, as relações sociais de produção da vida e da sociedade e sua ética; d) a organização das linguagens da comunicação, das ciências, do trabalho e da política.
Uma formação omnilateral que tenha o trabalho como princípio educativo é uma conquista que já deu alguns passos sendo, um mínimo deles, contemplado pela LDBEN 9.394/96, uma Lei que tem limites e contradições. Em seu Título I, Da Educação, está escrito que: “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. E ainda, coincidindo com o propósito das escolas municipais, o § 2º confirma que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”.
Porém, como fazer uma formação integral se os processos de trabalho exigem trabalhadores unilaterais munidos apenas de um saber fazer capaz de solucionar problemas imediatos? Como fazer com que a formação - leitura histórica, sociológica, cultural, científica e tecnológica do mundo articulada aos fazeres do trabalho - possa ir quebrando estruturas que impedem a emancipação humana? Como elaborar um currículo no qual o trabalho esteja no começo e no final dessa leitura encarnada no mundo, sistematizando e qualificando as práticas sociais de produção e transformação da sociedade e da educação?
O currículo consiste em um conjunto de ações planejadas, sob forma de conhecimentos e técnicas organizados na modalidade de disciplinas e atividades, atribuídas a professores especializados, distribuídas em carga-horárias, semestres e anos letivos, para uma determinada escola. Estudiosos têm mostrado que o currículo não é neutro, seleciona elementos de uma determinada cultura (Sacristàn, 1996) e traz embutida uma filosofia, uma concepção de mundo e de sociedade que tendem a conformar ao modelo vigente (Apple, 1989; Silva, 1992). A seleção dos conhecimentos, a sua didatização na forma de conteúdos, a fragmentação em disciplinas, a separação em teorias (conteúdos) e práticas (estágios) marcam o currículo como uma modalidade de organização da educação escolar vinculada ao modelo liberal de sociedade e de escola. 
Na ótica liberal de currículo, referida à ciência moderna, não há espaço para os saberes da experiência identificados como senso comum, portanto, não-científicos, nem para as chamadas culturas consideradas inferiores porque não-européias (Silva e Moreira, 1995). Sobretudo, a imposição de diretrizes curriculares nacionais associadas à avaliação, cujos critérios têm sido abundantemente criticados como positivistas e mecanicistas, mostram as relações de força que respaldam a concepção neoliberal de currículo. Há, inclusive, autores desenvolvendo estudos sobre a relação trabalho, formação e currículo no atual contexto de desemprego estrutural e tecnológico, resultante da eliminação de milhares de postos de trabalho que decorrem da implantação das novas tecnologias aos processos produtivos e da opção pelo neoliberalismo (Ferretti, Silva Jr e Oliveira, 1999). Para os milhões de jovens sem perspectiva de conseguir um emprego no mercado formal de trabalho é oferecida uma formação flexibilizada, ou aligeirada, em que deixam de ser importantes as disciplinas reflexivas como sociologia e filosofia, no currículo do Ensino Médio, vetadas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) apontam para a interdisciplinaridade como proposta de um ensino flexível, adaptável às rápidas mudanças que ocorrem na sociedade e nos processos de trabalho. A pergunta que permanece é: se os processos produtivos e de gestão, no capitalismo, são fragmentados, estanques, baseados em conhecimentos especializados, como realizar a interdisciplinaridade na escola?
Administrações populares de municípios e estados, no Brasil . Ver Arroyo, 2000., como a de Porto Alegre/RS, têm introduzido práticas de ocupação dos espaços das escolas públicas por parte da comunidade e de participação dos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem escolar, na elaboração do planejamento das ações e diretrizes desse processo, que assumem o nome de “projeto político-pedagógico”. Essa me parece a concepção mais próxima para qualquer proposta que pretenda romper com os modelos estanques e estratificados de currículo, para incluir tanto a troca de saberes da prática social e de conhecimentos científicos quanto as questões que vinculam o trabalho à formação. No projeto político-pedagógico, a organização dos conhecimentos, saberes, atividades, tempos e espaços é construída/reconstruída pelos sujeitos; é processo e não produto; já no currículo a organização é dada como produto definitivo, quadriculada em tempos, espaços, conhecimentos e atividades definidos de fora dos sujeitos sobre os quais incidem as ações desse currículo.
Certamente que não serão esses elementos assim definidos e muito menos a escola que irão transformar o modelo de sociedade autoritária, injusta e desigual que temos. Todavia, como Paulo Freire afirmou, de viva voz e em diferentes obras, a transformação social não se faz sem a escola, sem uma mudança na cultura que ela produz/reproduz. Se as relações sociais são constituídas na contradição e se esta atravessa as instituições, então a comunidade escolar envolvida na construção do projeto político-pedagógico é capaz de captar as aberturas por onde é possível introduzir o novo na relação trabalho e formação, e, por aí, ir produzindo rupturas... Um projeto político-pedagógico que pretenda fundar-se na relação trabalho-formação instaura conflitos e materializa a escola como espaço de lutas. Ou se tem isso claro ou se está vestindo a velha “preparação para o emprego” com novas máscaras...
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