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RESUMO 

 O objetivo desta pesquisa é analisar como que as mudanças do mundo do 
trabalho, no processo da reestruturação produtiva, interferiram nas políticas públicas 
para a educação, mais particularmente o que se conhece como a pedagogia das 
competências. Realizou-se uma pesquisa documental, em que se analisou os 
documentos oficiais e legislação sobre a educação no país, e constatou-se que o discurso 
da educação como formação para o trabalho sempre esteve presente desde o início da 
década 30 do século XX com a primeira legislação educacional, até a lei 9394/96 
(LDB). As sucessivas mudanças na política educacional representaram momentos de 
avanços e recuos no que se refere à formação da classe trabalhadora, mas sempre se 
manteve a dualidade estrutural entre os sistemas de ensino de caráter profissionalizante, 
destinado à classe trabalhadora, e os de caráter propedêutico para a classe dos 
dirigentes. Dentro deste contexto o estudante trabalhador é submetido ao processo de 
formação dentro de uma lógica do mundo do trabalho, gerando com isso uma formação 
polivalente, fragmentária e alienada, tornando-o competente apenas ao mercado de 
trabalho e não para a sua autonomia.; Investigou-se como a competência, um conceito 
polissêmico sujeito as diferentes interpretações, é apresentado na legislação educacional 
vigente, e como esta vem sendo tratada pelos diferentes pesquisadores da Educação. 
Dentro do discurso oficial, constata-se que a competência vem sendo considerada como 
um atributo individual do trabalhador, atribuindo a esta um caráter subjetivo. 
Entretanto, a construção da subjetividade, segundo Vigotsky, Lanes, Rey e Molon, se dá 
através das relações sociais do indivíduo e nunca de forma isolada. Dentro desta 
perspectiva o modelo vigente da pedagogia das competências, por desconsiderar o 
caráter social da subjetividade, não pode formar o indivíduo como um todo e o tornar 
um sujeito consciente do seu processo educacional e produtivo, para que possa ter uma 
formação humanitária sem perder a formação técnica, e que possa desenvolver as 
potencialidades na sua plenitude. Utilizando como contraponto o ensino politécnico de 
Gramsci, discute-se a possibilidade de se construir uma nova forma de competência a 
ser adquirida e desenvolvida pelo sujeito, de caráter coletivo, para melhorar a qualidade 
de ensino dos alunos do Ensino Médio, particularmente os alunos provindos da classe 
trabalhadora.  
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ABSTRACT 
 

This objective this is research is to analyze how that the change of the heart and 
by work on process low organization productive, interacted in public politics for 
an education, but particularity if meet with how a pedagogy of the competences. 
Carry out a research frillwork in than to analyzed the official documents and 
legislation about education in country and to know then the discourse of the 
education with formation for work always was present since the onset the thirties 
of the twenty century with the first educational legislation, the law 9394/96 
(LDB). The successive political education to represent of the breakthrough, and 
recoil then if refer at the job class but always if two duality structural between 
the systems of the teaching and profissionality, world-be job class and of the 
character general for dirigent class. This is in a context the worker student is 
subject of the process in the formation in that logical of the job works generation 
with this a polyvalent, fragmentary and alienation, grow only job word, isn’t for 
your autonomy. Chek up on go with the competency a polissemic conceit to 
different subject to interpretations ins bring up in educational legislation, vigent 
lost ness and how this come treaty for different scientists of the education vigent. 
In the official discourse, constantly that a competency coming at this considerate 
with an attribute subjective only of the labor, giving at his a subjective character. 
Hence, the constructions of the subjective second Vigotsky, Lanes, Rey, Molon, 
if five for by social terms by person and never isolated form. Inside this is 
perspective the vigent model of the pedagogy by competences out of give the go-
by the social character of the subjective cannot form the individual how a all and 
the person alive to by the your educational process and production if for can 
have on humanitarian formation wit out lose the technical formation, and that 
can develop the your good talents, utilizing how other side the polytechnic 
teaching by Gramsci discuss of the possibilities by construction a new 
competency for will be to acquired and  developed by subject, of character 
collective, by best quality of the teaching of the student at high-School, 
particularity the students the work class. 
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