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Introdução
Diversas temáticas vêm sendo discutidas no campo da relação entre trabalho e educação, contudo é quase comum em todas as abordagens uma preocupação com a constituição de um projeto educativo que ponha um fim a uma histórica dualidade no nosso sistema educacional, especificamente no concernente à existência de uma escola de formação geral, acadêmica, voltada para os setores da população que vislumbram a continuidade dos estudos no âmbito do ensino superior e de outro lado, uma escola de cunho profissionalizante e de formação estreita para os setores populares os quais percebem a escolarização ou a formação profissional como a única possibilidade de uma futura inserção no mercado de trabalho.
A dualidade no nosso sistema educacional tem como ponto de origem a própria cisão de classe existente, implicando em uma escola sempre direcionada para atender aos interesses dos setores economicamente privilegiados e, na outra face da mesma moeda, um sistema educacional ao ser obrigado a atender os setores mais populares da sociedade, os absorveu vinculando sua entrada à obtenção de uma profissionalização precoce (Kuenzer, 1997). Ou seja, a tão propagada instrução profissional para os pobres e desvalidos, passou a ser estrutural no sistema educacional. 
Ainda que reformas tenham acontecido no transcorrer da história da educação brasileira, esta marca não consegue ser suprimida, pela mesma não decorrer de uma questão legal, mas está assentada e originar-se da própria estrutura de classe (Saviani, 1987).
Algo, contudo, parece mostrar-se problemático no referente ao debate sobre esta dualidade. Problemático não pelo questionamento da sua existência, nem pela busca de uma escola unitária, mas fundamentalmente pela possibilidade real de constituição de um projeto educativo capaz de erigir no âmbito do próprio sistema capitalista uma escola propiciadora de uma formação integral dos educandos. Ou seja, uma escola que mesmo em meio a uma realidade profundamente excludente e segregadora, seja capaz de propiciar a junção de uma formação geral de caráter tecnológico, crítica, emancipatória e prenhe de práticas e conteúdos valorizadores de outras dimensões do fazer humano, tais como a literatura, a poesia, a arte cênica, a pintura e tantas outras dimensões do produzir humano, restritas à apropriação das classes dominantes. Nesse sentido, o termo problemático, justifica-se pelo questionamento da possibilidade real de constituição de um novo projeto educacional sem por fim ao modo de produção capitalista.
Ao se analisar a escola e sua identidade no âmbito da sociedade capitalista, deve-se ter a compreensão de estarmos diante de fatos e realidades que por serem históricos e produzidos no âmbito de relações classistas são passíveis de serem modificados, desestruturados e substituídos qualitativamente por algo de dimensão extremamente antagônica. Contudo, não estamos diante de apenas uma realidade conjuntural ou específica de um determinado país, estamos nos deparando e confrontando com elementos constituidores da própria identidade do sistema capitalista e são eles próprios obstáculos à possibilidade da estruturação de outras relações entre os homens.
O empobrecimento e a fragmentação da formação das classes trabalhadoras, não é algo passível de serem totalmente eliminados pela estruturação de práticas escolares contrárias à lógica do capital. Se isto é fundamental, não consegue ser suficiente. Por outro lado, embora não pensemos e não defendamos uma relação de espelhamento entre escola e mundo da produção, não se pode desconhecer a íntima relação entre o pensado e o estruturado nas práticas educativas e nas políticas educacionais e o movimento estabelecido no processo de produção capitalista (Oliveira, 2004). Conseqüentemente, por mais que busquemos a autonomia da escola em relação ao movimento do capital, imaginá-la com plena autonomia é desconhecer a própria determinação da materialidade das relações de produção sobre a constituição dos espaços de formação de consciência, como é o caso da escola. 
A partir destas primeiras considerações discutiremos a possibilidade da existência de uma educação tecnológica no âmbito da sociedade capitalista. Esta discussão não caminha no sentido de abrir mão deste projeto educativo e de formação do ser humano, mas tenta estabelecer um questionamento sobre as reais possibilidades de constituirmos um projeto educacional contrário à lógica do desenvolvimento do capital. Neste sentido, a existência desta escola não pode ser colocada apenas na dimensão de uma mera utopia, mas há de ser pensada em termos de uma possibilidade real de implementação, caso contrário estabeleceríamos e nos afogaríamos num conjunto de críticas que por mais coerentes e desveladoras que sejam, encontram seu limite na sua própria estruturação. Ou seja, se não percebermos o que é constituinte e constituidor do modo de produção capitalista, seremos penalizados pela incapacidade de pensar o que pode ser estruturado como novo, seja no ou para além do capital.
Desenvolvimento do capital e a qualificação do trabalhador
Uma das questões sempre perseguidas por aqueles que discutem a relação trabalho e educação é a necessidade de se instituir um projeto de escola capaz de no âmbito do ensino médio ou da educação profissional não se pautar pela dicotomização entre a teoria e a prática (Kunzer, 1988, Franco,1997, Saviani, 1987, Frigotto, 1989, Machado, 1989, entre outros). Nesse sentido, a critica a esta dualidade assenta-se na constatação que o modelo educacional estrutura-se, por um lado, a partir de um academicismo elitista e descomprometido, para não dizer indiferente, às ocorrências no mundo do trabalho e, por outro lado, em um sentido diferente, mas estruturado na mesma lógica, pela instauração de práticas de formação profissional, pautadas pelo esvaziamento de conteúdos indispensáveis à formação geral e humanista, direcionando-se exclusivamente para a tentativa de uma formação eminentemente específica e presa a um imediatismo objetivando direcionar os educandos para o mercado de trabalho.
Como no âmbito do sistema formal de ensino tem sido constatada a quase impossibilidade de viabilização de um projeto de escola que supere este imediatismo pedagógico, praticamente tem sido no âmbito das experiências vinculadas às ações de qualificação profissional desenvolvidas pelo movimento sindical ou por organizações de trabalhadores que temos tido informações sobre a implementação de práticas de formação pautadas pela busca da formação integral dos educandos (Silva, 2003).
As ações então, muitas vezes disseminadas no âmbito do movimento sindical classista, particularmente as da Central Única dos Trabalhadores, são norteadas, como mostrou Silva (2003), pelo menos no referente aos documentos direcionadores do seu projeto de qualificação a tentar instaurar um projeto de qualificação que esteja além desta dicotomia e consiga conjugar uma formação política, técnica e humanista para os seus educandos. Conhecendo então diversos trabalhos de pesquisa voltados à análise das ações de qualificação profissional, desenvolvidos pelas diversas centrais sindicais brasileiras (Rummert, 2000, Silva , 2003, Deluiz et al., 1999, entre outros), me vem exatamente a reflexão que talvez fosse ali, no âmbito destes movimentos onde estariam instauradas práticas educativas direcionadas pelos pressupostos da chamada educação tecnológica. Contudo, me vem também à reflexão o fato de o próprio movimento sindical, como todos os espaços existentes na sociedade produtores de idéias e desencadeadores de práticas educativas são também atravessados pela lógica cultural e pela ideologia do capital em sua dimensão planetária.
Esta afirmação em princípio não traz em si nenhuma novidade quando nos direcionamos a pensar o modo como se dá processo de reprodução e sobrevivência do sistema capitalista. Seja por uma leitura que prime pelo aspecto de valorização de prática coercitivas de conservação do sistema, seja pela compreensão das classes no poder reproduzirem-se e reproduzirem o sistema pelo qual alcançaram o papel de classes dirigentes, utilizando ações educativas, articuladas a também práticas de violência, há um ponto comum que é a compreensão que em determinado momento histórico as idéias e valores, bem como a produção cultural nas suas distintas formulações, obedecem a hegemonia das classes no poder, bem como são intimamente vinculadas ao modo de produção material dominante. 
Considerando, portanto o momento atual do sistema capitalista e suas especificidades e levando em consideração a sua forma de relação entre capital e trabalho, coloca-se a questão referente a qual a possibilidade real de se instaurar práticas educativas frontalmente adversas ao desejado e instaurado pelo capital como modelo de formação do trabalhador. Este questionamento não se inspira em uma teoria althusseriana de reprodução, muito menos faz como este autor uma leitura minimizante do papel da escola, que a considera, exclusivamente, um espaço de formatação de práticas e formas de pensar que interessam à reprodução das relações capitalistas de produção (Althusser, 1985). O ressaltado neste questionamento é que o sistema capitalista na medida em que vai estabelecendo uma nova fase no seu processo de desenvolvimento, cria um tipo de trabalhador coerente com o movimento de expropriação do conhecimento deste próprio trabalhador.
Historicamente tem havido um movimento de contínua perda de controle do trabalhador sobre o processo de produção (Group, 1991). Aqui ao usarmos a palavra historicamente, ela tem um sentido não só de temporalidade, como corriqueiramente se utiliza, mas como um movimento que se expressa no tempo, não como uma sucessão de acontecimentos, mas como expressão de relações de forças estabelecidas entre classes adversárias. Chamar atenção para o fato de que isto não é uma questão de temporalidade, busca dizer que esta perda de controle não obrigatoriamente haveria de ocorrer, como se esta decorresse do avanço da ciência e da tecnologia. A organização da produção e o desenvolvimento tecnológico visam contribuir diretamente para o capital poder paulatinamente tornar-se autônomo em relação à ação do trabalhador (Group, 1991). Esta autonomia tem um limite. Não é uma autonomia física, pois se assim procedesse estaria apontando para a própria impossibilidade da extorsão da mais-valia. A autonomia, para não dizer indiferença, refere-se a prescindir do conhecimento acumulado pelo trabalhador, do saber fazer, do domínio das etapas do processo de produção.
A maquinofatura, a produção de caráter científico, o surgimento da produção de caráter flexível, são expressões da luta entre capital e trabalho pelo domínio do conhecimento. Neste caso, a característica do sistema capitalista não seria exclusivamente o tornar todos os elementos existentes em mercadoria, nem também o seu processo de organização e de renovação objetivariam somente aumentar suas taxas de acumulação, ainda que isto nunca deixe de ser algo objetivado. Estaria entre seus objetivos, como até pré-condição para os anteriormente citados serem alcançados, a concretização de um poder total sobre o processo de produção de mercadorias. 
Pensar no controle do capital sobre o processo de produção poderia nos levar no imediato a destacar que o mecanismo fundamental para a realização deste movimento seja o incremento de novas tecnologias no interior da produção. Esta primeira interpretação é parcialmente conclusiva, porém não engloba todo o processo. A própria maquinização já é expressão de um movimento instaurado pelo capital de aglutinar em um único espaço um saber antes disperso, mas que se encontrava sobre o controle dos trabalhadores. Aqui, a idéia de dispersão não tem o sentido de espalhamento e que com a maquinofatura foi possível centralizá-lo em um único agente. Na verdade não é bem assim. A dispersão só existe em um primeiro momento para o capital, mas não existe para o trabalhador. O colocar vários trabalhadores no mesmo local de produção, somando seus esforços, mas não os seus saberes é um dos primeiros movimentos instaurados pelo capital de criar e institucionalizar um novo agente, que passaria então a ser identificado como o sujeito da produção. A indústria que aos poucos estava por se instituir passaria a assumir o papel de ser o agente da produção. Neste caso, há um dos primeiros movimentos no plano cultural de esvaziar o poder do trabalhador no processo de produção. Esta é uma das primeiras ações do capital, objetivando inverter as identidades. 
A fábrica, algo sem vida, sem cérebro, sem capacidade de pensar, de projetar, passa a ter vida própria. Ela, aos poucos vai se tornando o ser que produz, o ser responsável pela confecção daquilo desejado e consumido pela população. Em outras palavras, a existência da produção fabril, ainda que no seu interior seja reconhecida o papel de cada um dos seus agentes, agora já menos senhores do processo, vai instituindo no âmbito societal a idéia de ser a fábrica o agente da produção. 
Aqui está um exemplo de um movimento estabelecido pelo capital de tornar-se dominador do processo de produção sem que o elemento central seja a tecnologização da produção. Isto não quer dizer que não haja uma relação direta entre a produção tecnológica e o domínio do capital sobre o trabalho. Evidentemente a produção da tecnologia já se institui no âmbito da contradição de classes. Ela é pensada em uma duplicidade de interesses de uma mesma classe. Por um lado, aumentar a produtividade e, conseqüentemente a acumulação capitalista, mas, por outro, expressa e materializa a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto. Em outras palavras, a tecnologização é uma das expressões da autonomia do capital em relação ao trabalho, mas não a sua causa.
Avancemos nesta discussão no sentido de pensar quais mecanismos são utilizados pelo capital para instituir o domínio sobre o trabalhador e sobre o processo de produção. Neste caso, vale a pena destacar o fato do surgimento de uma nova forma de organização da produção está intimamente vinculado a uma nova forma de relacionamento entre capital e trabalho. Não há o surgimento de algo novo no âmbito do conflito capital e trabalho, se uma das partes não sente a necessidade de recompor ou aumentar o seu poder de dominação ou então, no caso da classe trabalhadora, de diminuir a sua dominação política e econômica. 
Como no âmbito do regime capitalista, as mudanças na forma de organização e de gestão do processo de produção tiveram sempre como objetivo a perpetuação do processo de exploração da classe trabalhadora e, por conseguinte, a afirmação da dominação burguesa; o principal agente responsável pelas transformações é o próprio capital. 
As mudanças têm, antes de tudo, uma imperiosidade classista e não tecnológica. Elas são expressões de um movimento instituído no âmbito do conflito de classes e representam tentativas sempre conflituosas do capital alcançar seu duplo objetivo: aumento da acumulação e domínio sobre o processo de produção.
O processo de dominação é muito mais estruturado no âmbito das relações sociais extra-fabris, que propriamente no âmbito da produção. O capital institui mecanismos cada vez mais eficazes de tornar o local da produção um ambiente neutro. A fábrica, pouco a pouco vai se tornando o ambiente caracterizado unicamente por produzir mercadorias. Também por outro lado, mas também nesta lógica há a necessidade de fazer com que a força de trabalho não se veja como mercadoria, mas como agente do processo de produção. Aí está o ponto central do processo de inversão de valores. Para que o trabalhador possa se sentir comprometido com o processo de produção faz-se necessário que a venda direta da sua força de trabalho não seja por ele considerado o único elemento responsável pela sua sobrevivência. Neste sentido, há de se encontrar no espaço exterior à produção a satisfação e realização do trabalhador. Aí estabelece-se uma imbricação direta entre Estado e reprodução das relações capitalistas de produção. Expliquemos então esta afirmação.
Se nós pensarmos que o processo de exploração do trabalhador, tanto no plano econômico, como no referente ao domínio do processo de produção é uma das características do sistema capitalista, podemos vislumbrar a idéia da produção em si, em nada pode ser algo satisfatório para o trabalhador. É necessário para o capital criar mecanismos possibilitadores do incremento nos níveis de produtividade e para isto poder acontecer a única maneira imediata não está posto o enriquecimento de tarefas ou a recomposição do domínio do trabalhador sobre o processo de produção, é garantir a satisfação de desejos e a realização de aspirações dos trabalhadores e dos seus familiares, criando uma estrutura que possibilite a existência de um salário indireto, pois o salário pago pelo próprio patrão não é o suficiente para a sua concretização. Neste sentido, a entrada do Estado como financiador das ações sociais, e concretizando na prática a existência de um salário indireto passa a ser uma peça fundamental no processo de reprodução do capital (Oliveira, 1988). 
Aqui não queremos dizer que o Estado de Bem Estar Social é unicamente uma ação do capital, muito pelo contrário. Queremos chamar atenção para o fato de que a sua concretização é a pura expressão da relação classista. É algo concretizado como decorrência da necessidade de criar mecanismos para a continuidade do próprio sistema capitalista. As classes adversárias são protagonistas deste processo, na media que o Welfare State ele próprio estrutura-se como expressão de um conflito classista. Este modelo de regulação estatal representa um movimento de passivização da classe trabalhadora no aspecto imediatamente econômico, mas por outro, permite ao capital esvaziar um pouco mais as contradições existente no interior do processo de produção, na medida que há uma “suavização” da exploração do trabalhador, pois o mesmo pode pensar em realizar-se enquanto ser humano em uma dimensão que não depende totalmente da venda de sua força de trabalho. 
No entanto há um limite para esta satisfação, e este está exatamente no fato da solidificação do Estado de Bem estar Social ter sido acompanhada de uma reafirmação do trabalhador enquanto protagonista do processo de produção. A presença de um Estado interventor no campo social e econômico e como distribuidor e regulador das relações entre as classes, reafirmou o papel das classes enquanto agentes políticos e, por conseguinte, a contradição das classes como algo constituinte e fazedor da história no âmbito do modo capitalista de produção (Oliveira, 1988). 
Fracassado este modelo era preciso então reafirmar no campo da produção e no campo das representações culturais o processo de dominação burguesa, bem como eliminar a idéia da existência de classes. Não é mais no âmbito da regulação do Estado que está posta a solução para a problemática burguesa de dominação, mas sim na criação de uma cultura classista capaz de tornar em definitivo o trabalhador um componente da produção, de identificar-se com o local de trabalho, de ver a si próprio como protagonista do processo de produção e que estabelecesse uma relação com o capital que não precisasse ser mediada por qualquer agente político, tal como o sindicato. 
A fábrica, agora não só produz, não só inventa, não só cria, como também tem sentimentos e coração. Tem alegria e felicidade. Para que a satisfação e a felicidade possam existir, todos da equipe devem fazer a sua parte. Dar um pouco de si. Eu, meu amigo, meu camarada, meu patrão, ganharemos na medida que objetivarmos garantir que aqueles que estão à procura dos nossos serviços estejam satisfeitos e voltem a nos procurar. A partir daí, o processo de dominação capitalista vai ser cada vez mais determinado pelo quanto o trabalhador está psicologicamente e culturalmente envolvido com o processo de produção.  
Aqui mais uma vez estamos discutindo o processo de dominação estabelecido no âmbito da produção capitalista, considerando, fundamentalmente, o elemento da criação do consenso. Não estamos afirmando não haver discordância do trabalhador no âmbito da produção de caráter flexível e que definitivamente a luta de classes tenha desaparecido. A própria criação de um consenso, caracterizado pela construção da idéia do trabalhador ter uma maior participação no local de trabalho, ser o trabalhador mais qualificado, são expressões de uma nova forma utilizada pelo capital para por o trabalhador sob seu domínio (Alves, 2000, Leite, 1994).
O capital à medida que retira paulatinamente direitos dos trabalhadores, seja no âmbito dos direitos sociais ou mesmo no referente a direitos trabalhistas, pouco a pouco vai instituindo uma lógica extremamente individualista e competitiva levando o próprio trabalhador a pensar sob a ótica empresarial. Ou seja, a idéia é fazer o trabalhador sentir-se responsável pela sobrevivência da empresa. Em outras palavras, o sucesso empresarial é o sucesso do trabalhador. Objetivando assegurar esta nova forma de pensar, surgem conceitos e práticas tentando afirmar ser o sucesso algo de cunho eminentemente individual.
 A diminuição dos postos de trabalho e o aumento do desemprego, também expressões da luta de classes, vão aos poucos esfacelando a possibilidade de uma consciência coletiva e classista. Os conceitos de empregabilidade, empreendedorismo e de competência expressam exatamente a fomentação do individualismo construída pelo capital (Ramos, 2001). Neste caso, o capital faz o mundo à sua imagem e semelhança, não só por uma forma de produzir e circular mercadorias, mas também pela forma de viver, de se conceber e de se projetar que o próprio ser humano vai perseguindo. Desta forma, o individualismo e a competição passam a estruturar a lógica cultural reinante na sociedade. 
Não é a toa que simultaneamente a este movimento emerge como referência de administração do Estado a ortodoxia neoliberal. A relação entre Estado e reprodução do capital, estabelece-se mais uma vez por uma sintonia entre a forma de regulação dos direitos sociais e a forma de pensar e de viver que aos poucos os trabalhadores vão seguindo (Braga, 1996).
A escola e a formação politécnica na nova lógica do capital
Pensemos então os rebatimentos destas interpretações para o caso da educação, particularmente relacionando-a com o mundo do trabalho e, por conseguinte analisando, o quanto elas devem levar a nós, pesquisadores desta área, a pensarmos as utopias sobre o projeto de escola que defendemos.  
Um primeiro ponto a ser atacado refere-se a responder se é possível a construção da chamada escola politécnica ou unitária no âmbito da sociedade capitalista? Pelo que falamos anteriormente a resposta vai no sentido de negar esta possibilidade. A negação decorre do fato de, em primeiro plano, se entender que a própria escola, como todas instituições está atravessada por esta nova lógica cultural. Não se passa por uma concepção, como já destacamos anteriormente, da instituição escolar está a serviço do capital, como se ela fosse apenas um instrumento. O fato é que além desta relação de cumplicidade de quase todas as instituições com a reprodução das relações sociais, a própria cultura na qual a escola está inserida é uma cultura de conservação e articulada à nova lógica cultural do capital. Os agentes existentes na escola, professores, funcionários e alunos, vivenciam uma cultura que não é instituída pela escola, mas eles próprios a instituem. Esta interpretação tem uma conseqüência direta na compreensão da escola ser mais do que ela é e, mais profundamente se pensarmos na possibilidade na escola tornar-se a escola de caráter politécnico, senão vejamos.
A exigência da escola pública democratizar-se no referente a abrir-se para receber sem distinção filhos de pobres e de ricos, ou até falando em termos mais político, para receber as diversas classes, não diminui em nenhum pouco a distância dela da escola unitária. Não se passa por unir classes distintas em um mesmo recinto que se institui uma nova forma de formação dos educandos, pois a cultura prevalecente já passou a não mais diferenciar as classes. Isto não implica dizer que as classes sociais, vivenciando distintas condições sociais passaram a ter as mesmas representações sociais. Não é esse o fato a ser destacado. Aqui está se enfatizando a existência de uma cultura que se sobrepõe às distinções de etnia, de gênero e talvez até de credo religioso, muito mais ainda as de caráter econômico. 
A escola, no momento atual do capitalismo, quaisquer que sejam os sujeitos e as classes sociais por ela abrigada, reproduz no seu plano interno algo já instituído em âmbito societal. A escola não é reflexo, ela é a própria sociedade. Ela não cria uma nova sociabilidade, ela está estruturada em uma nova sociabilidade determinada pela nova forma de luta de classes, na qual o capital ao reinventar a sua relação com o trabalhador, o colocou em uma perspectiva de perda de sua identidade enquanto classe antagônica ao capital.
Por esta constatação torna-se um pouco mais fácil dizer que a idéia da escola politécnica, ou uma escola que forme o indivíduo em suas múltiplas dimensões encontra o seu limite de realização na própria cultura produzida pelo atual estágio da luta de classes. A formação ampla do educando, tão defendida nos debates na área de trabalho e educação, não encontra acolhida entre os sujeitos que procuram a escola. Nada, por si só, tem um valor a priori se o seu conteúdo não tenha uma efetividade em relação à sobrevivência econômica do indivíduo. O valor das coisas não se define por um devir em um tempo não sabido. O valor está naquilo que responde de imediato a um anseio, cada vez mais de cunho individual e cada vez mais de caráter econômico.
A constituição de uma identidade de caráter mais humanista, mais solidário, refratária a qualquer desvalorização da teoria em relação à prática, não tem força de sustentação, pois o que está posto é a valorização de um saber que seja prático, não importa qual seja. A imperiosidade de estabelecer-se perante a sociedade enquanto um ser que possui uma renda, torna-se mais importante do que ter a posse de um saber que não pode tornar-se mercadoria. O conhecimento, qualquer que seja ele, torna-se para o indivíduo um capital, uma moeda, um bem a ser trocado. O conhecimento só tem razão de ser enquanto tiver valor de troca.
Se para a escola de formação geral temos estas implicações, especificamente para a educação profissional a questão agudiza-se. O fato de sempre termos defendido e ainda continuarmos a defender uma formação para o trabalho, não desvinculada da formação geral, coloca-nos, na atualidade, em uma posição de nadar contra a corrente. Muito mais que em outras modalidades de formação, aquela voltada para o trabalho é nitidamente determinada por uma cultura imediatista e de forte apelo aos imperativos do mercado. Mas, este apelo não é só do mercado, mas também do próprio indivíduo. Ele tem necessidade, como questão de sobrevivência, que o saber ali adquirido possa lhe render em menor tempo possível uma ocupação, uma renda, um salário. A formação passa a ser avaliada não pelo processo, pelo conteúdo, mas pelo que ela produz no plano econômico. Pode-se inclusive achar que o curso realizado foi bem estruturado, um professor competente, uma boa metodologia, um bom material didático, mas a questão final é se o mesmo o ajudou a arranjar um emprego.
Hoje, já não se paga uma mensalidade, mas faz-se um investimento. Investe-se na aquisição de um diploma ou certificado que represente a possibilidade de uma futura inserção no mercado de trabalho. 
Aparecem a cada dia novos cursos nas faculdades particulares. Cursos com denominações das mais variadas e sem nenhuma tradição, mas que encontram uma clientela ansiosa por arranjar um emprego e que termina por procurar estes cursos, sabendo da qualidade duvidosa das instituições por eles responsáveis, abrindo mão da qualidade, pela necessidade imediata de adquirir uma mercadoria a ser trocada no mercado. 
Para a educação profissional desenvolvida no âmbito das centrais sindicais a questão não é menos problemática, embora talvez seja mais ainda para aquela que tiver uma postura mais classista. Esta ao tentar não se deixar levar pela lógica reinante, tende a dar mais importância à formação política, relegando a um plano secundário uma formação que garanta ao trabalhador o domínio de um conhecimento mais especificamente profissional ou técnico. 
Na prática, tal postura recai num reducionismo da formação profissional, pois ao ter-se a clareza da quase impossibilidade da certificação profissional ajudar o indivíduo a arranjar um emprego, reduz a formação à contestação da lógica capitalista, buscando reavivar as práticas classistas. Mas isto na prática causa um sentimento de insatisfação entre os egressos destes cursos, pois os mesmos ainda que reconheçam as peculiaridades do curso pelo qual passaram e expressem satisfações e avaliações positivas dos mesmos, particularmente no referente à sua inserção política no âmbito da sua comunidade, afirmam o quanto ainda permanecem em condições quase insuperáveis de inserção no mercado de trabalho. Estas constatações decorrem do acesso que tivemos às respostas dos egressos à pesquisa realizada pela Central Única dos Trabalhadores com os egressos dos cursos realizados por ela, durante a vigência do Planfor .  
O problemático neste movimento é que a olhos vistos podemos também perceber que há uma profunda reestruturação ideológica no âmbito do movimento sindical e nos partidos que ainda mantinham uma prática política de contestação à ordem capitalista (Braga, 1991, Cruz, 2000), o que nos aponta para em um futuro não muito distante, existir um quase consenso ideológico no âmbito sindical, o que nos levará a pouco podermos diferenciar os seus projeto de qualificação. Provavelmente a distinção ocorrerá apenas no fato de uma ou outra facção do movimento sindical privilegiar as atividades de elevação de escolaridade como mecanismo de compensar as debilidades do sistema público de ensino.
Conclusão
Estas idéias aqui esboçadas nos levam à conclusão que a escola no sistema capitalista, particularmente considerando o seu momento atual, tem limites quase intransponíveis no referente à mesma se voltar para a constituição de uma nova forma de sociabilidade. Aqui não está se rompendo com a idéia da escola como uma instituição redentora, pois nunca a tivemos. Reconhece-se o fato da escola ser um agente importante no processo de construção de uma contra-hegemonia. Afinal, enquanto houver uma sociedade estruturada em classes, haverá sempre espaços de contradição. Contudo, há de ser destacado que há limites da escola neste sentido. 
O limite da escola está na própria constituição da cultura que a estrutura. A escola tende, a cada vez menos, tornar-se um espaço de contradição. Reconhecer este fato, nos coloca diante da necessidade de fazer uma análise sobre como a escola se relaciona com as questões do trabalho, considerando outros elementos como, por exemplo, a cultura estruturante da escola. Ou seja, nossa análise não pode se ater à defesa da escola rever sua prática em relação ao mundo do trabalho, embora isto seja um movimento que devemos continuar insistindo, mas é fundamental esta análise apreender o limite posto na atual sociabilidade capitalista, a qual não possibilita a escola ser muito mais do que ela é. 
É necessário ter-se a clareza que um novo projeto educativo decorre, entre outros fatos, de uma mudança no plano cultural e político. A escola, pode desencadear um conjunto de inovações no âmbito do sistema capitalista, mas tenderá pela sua própria subordinação aos interesses econômicos dominantes a formular práticas coerentes com o projeto societal que está sendo posto em prática. 
Tal posição talvez nos colocasse diante da constatação de que se deve mudar primeiro a realidade material para depois mudar a escola. A conclusão não deve ser esta, mas tal interpretação tem um fundo de verdade no referente à compreensão dos limites estabelecidos para os defensores de uma escola sob a orientação dos princípios socialistas. A conclusão mais sensata vai no sentido de se ter que buscar construir uma escola diferente. Cada vez mais pública, democrática e pluralista e sensível às transformações que ocorrem no mundo do trabalho, no campo da ciência e da tecnologia mas, antes de tudo, estruturada a partir do objetivo de formar sujeitos comprometidos politicamente com a realidade social e política da maioria da população. 
Contudo, é preciso entendermos que a escola que primará por ter estes valores como hegemônicos estará estruturada em uma sociedade na qual eles serão também hegemônicos, o que nos leva a acreditar que a concretização da escola unitária e tecnológica efetivamente só poderá se instituir em uma sociedade para além das relações capitalistas de produção.
No referente às ações de qualificação profissional desencadeadas no âmbito do movimento sindical quero destacar que mesmo em meio a uma vontade política e um ordenamento ideológico pelos quais são direcionadas as práticas educativas ocorridas no interior das centrais sindicais de cunho classista, estas práticas não conseguem materializar o projeto de formação integral dos educandos, na medida que, ao buscar atender às mudanças ocorridas no processo capitalista, coloca estas centrais diante uma insolúvel dificuldade que é garantir a formação política dos alunos, sem desarticulá-la de uma preparação “técnica-funcional” capaz de responder às demandas postas neste novo estágio de desenvolvimento do capitalismo. 
Vale destacar que o pensar e o falar de novas exigências do processo de produção capitalista, não se resume aos aspectos técnicos e práticos da produção, mas principalmente como estes elementos estão articulados em uma dimensão no qual as exigências do capital estão muito mais na dimensão do psico-cultural-afetivo e este objetivo para ser alcançado impõe ao capital um movimento de constituição de conceitos e de formulação de discursos e de imagens que terminam por afetar também o movimento de confecção das práticas educativas formuladas pelos movimento de trabalhadores. Em outras palavras, o processo de hegemonia cultural alcançado pelo capital no momento presente, estabelece limites práticos e teóricos para os próprios trabalhadores estabelecerem práticas discordantes ao movimento de afirmação que o capital vem estabelecendo, ainda que esta capacidade civilizatória no referente aos aspectos humanos e sociais seja visivelmente desastrosa (Forrester, 1997, Chossudovsky, 1999).
Entendemos, para concluir, que a conquista de uma educação politécnica não pode deixar de ser uma utopia a ser perseguida, mas há de se ter a clareza de que a sua realização só pode efetivamente acontecer em uma sociedade estruturada a partir de relações “para além do capital”. Isto posto nos obriga a repensar nosso plano de análise quando desenvolvemos as nossas pesquisas no campo da relação entre trabalho e educação e efetivamente, perseguirmos o que de melhor pode ser conquistado no processo de formação dos educandos, sabedores destes limites anteriormente colocados. 
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