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 	O presente  estudo tem como objetivo pesquisar a exclusão social e a marginalidade a partir das transformações no mundo do trabalho e a sua interferência na educação.  Pretende averiguar como a reestruturação do processo produtivo, fundado na incorporação de conhecimentos e avanços científicos e tecnológicos, vem influenciando a política educacional no sentido de alcançar novos patamares de escolaridade e exigindo que o processo educacional assimile a doutrina e ideologia que determinam o processo produtivo no final do século, provocando exclusão e marginalidade.   
	Em 1994 foi amplamente divulgado, nos principais veículos de comunicação do país, uma mensagem que conclamava os eleitores] a votar no candidato que tivesse propostas para melhorar a qualidade da escola brasileira. 	Eleito, o Governo de Fernando Henrique Cardoso adotou como lema: “Acorda Brasil, é hora de ir para a escola” e elegeu 1997 como o Ano da Educação. Essas informações dão a medida da importância que a educação ocupa neste final de século: “é porta de entrada para a modernização”. Ao mesmo tempo, aparentemente há uma aproximação entre os discursos de governantes e empresários com aqueles que historicamente vêm defendendo a escola pública, unitária e gratuita.
O Instituto Herbert Levy juntamente com o Comitê de Educação da Comissão Empresarial de Competitividade, constituído por aproximadamente 210 empresários representando todos os segmentos do setor produtivo do Brasil, tem se preocupado em gerenciar e apoiar projetos na área educacional, sensibilizando os empresários para a importância do ensino fundamental. “ No passado, os anseios da oferta (educadores) e as necessidades da demanda (empresários) eram conflitantes. A escola única, com qualidade igual para todos não era necessária, pois, na primeira etapa do processo de industrialização, foi possível a países como o nosso estabelecer um parque industrial razoável, somado a um contingente enorme de trabalhadores pouco educados e mal preparados para enfrentar desafios mais complexos. Hoje, no entanto, a realidade é outra. Predominam as altas tecnologias de produção e informação, e nenhum país se arrisca a entrar em competição por mercados internacionais sem haver antes estabelecido um sistema educacional onde a totalidade da população e não só a força de trabalho, tenha atingido o mínimo de 8 a 10 séries de ensino de boa qualidade. Na maioria dos países europeus, foi preciso um século para que se atingisse essa performance, no Japão 70, na Coréia e Taiwan menos de 30 e em Cingapura menos de 20. (...). Procuramos com esse discurso mostrar que hoje os anseios dos educadores escola única - voltada para o desenvolvimento pessoal, a preparação para a cidadania e a preparação para o trabalho - vão de encontro às necessidades dos empresários.” (Silva Filho, 1994:87-88). 
	Portanto, não mudaram os empresários que continuam a manter a essência do capitalismo, isto é, a força de trabalho do ponto de vista econômico continua sendo uma mercadoria. Uma mercadoria que foi se aperfeiçoando ao longo do desenvolvimento das relações de produção do sistema capitalista e redefinindo o papel da educação nessa sociedade. 
	Nesse sentido, o que delimita a importância da educação em um determinado momento histórico é o estágio de desenvolvimento das forças produtivas e não há como negar que no sistema capitalista a educação deixou de ser privilégio de poucos. 
	Convivemos, aparentemente, com ambigüidades de uma mesma lógica. A primeira sustentada pela política neoliberalista imposta aos países de terceiro mundo através do FMI e Banco Mundial, que determina a minimização do Estado, inclusive na esfera de atuação nas políticas sociais e ao mesmo tempo se antagoniza com as formas utilizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para aferir o grau de desenvolvimento de um país, passando a considerar, além dos índices econômicos, às condições de vida da população, medidas entre outros, pelos indicadores educacionais. A segunda ambigüidade é caracterizada pela existência da pressão do mercado internacional que impõe novos patamares de competitividade em termos de especificações e qualidade de produtos, serviços e preços colocando para o mercado nacional a necessidade de reestruturação organizativa no que diz respeito ao modelo de produção, ao mesmo tempo em que a característica histórica do modelo de industrialização do Brasil foi e continua sendo a abundância da matéria-prima e da mão-de-obra desqualificada ou semiqualificada. Isto é, a mudança qualitativa da produção está colocada primeiramente para a cultura do próprio empresariado que apregoa nesse momento a qualidade nas escolas. 
	São, portanto, dois movimentos aparentemente dúbios, mas que têm origem na mesma lógica. A lógica de acumulação e ampliação da produção e reprodução do capital em escala mundial determinados por novos conceitos de produção que se apóiam nos princípios da flexibilidade, qualidade e rapidez no processo produtivo, exigindo novas formas de organização do trabalho.
	Hoje a organização do trabalho requer mão-de-obra melhor preparada. Se o modelo fordista se limitava a capacidade do trabalhador em repetir determinados movimentos em uma velocidade determinada pelas máquinas, cujo treinamento era de responsabilidade das próprias empresas, o novo paradigma de produção coloca novas exigências na qualificação da mão de obra. No processo de re-organização do trabalho, o conhecimento tornou-se força produtiva direta. “Surgem, então, empresas voltadas exclusivamente para a produção de alta tecnologia e de novos processos de produção. Às atuais transformações no sistema de conhecimentos científicos têm-se atribuído, graças à sua radicalidade um caráter revolucionário(...), sua utilização volta-se, sobretudo, para a intensificação do trabalho e para uma maior concentração de riqueza. Na atual etapa monopolista de reestruturação industrial dos países capitalistas mais avançados, a tecnologia tem se constituído no fator mais importante desse processo, pois cria novas oportunidades de investimentos. A tecnologia enquanto expressão teórico prático da ciência,  configura, atualmente, uma agregação de interesses político-econômicos, um poder social”(Machado, 1994:166-167).
	Se o desenvolvimento da ciência e tecnologia significa uma revolução nos meios de produção do sistema capitalista, é natural que o mesmo processo de transformação ocorra também em relação à força de trabalho. “Já se tornou evidente que o conhecimento, a capacidade de processar e selecionar informações, a criatividade e a iniciativa constituem matérias-primas vitais para o desenvolvimento e a modernidade” (Mello, 1993: 26). Para garantir a qualificação dessa mão de obra não são mais suficientes cursos rápidos de treinamento ministrados pelas próprias empresas.  O domínio de conhecimentos gerais, capacidade de associar fatos, espírito de liderança, saber lidar com variedades de funções, responsabilidade na utilização de equipamentos de alto custo e extremamente sensíveis são valores que não podem ser assimilados em curtos espaços de tempo. Os fundamentos, a base deve ser consistentes e iniciar-se o mais cedo possível. A escola é, portanto, o local ideal para a transmissão do conhecimento e para a formação e capacitação dessa mão-de-obra. O ensino básico torna-se fundamental para garantir a expansão e reprodução do capital. 
	Outro fator igualmente importante para compreender a valorização da escola no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, que coloca para todos um novo jeito de ser e existir (Ianni, 1992), é a própria preparação do mercado consumidor. Isto é, faz-se necessário qualificar também a demanda de consumidores para terem condições de operar as mercadorias que incorporam cada vez mais  os avanços científicos e tecnológicos. 
	Na medida em que o processo produtivo assimila a tecnologia ao meio de produção modifica-se também a demanda em relação à mão-de-obra. Hoje o mundo da produção exige uma qualidade de mão-de-obra diferenciada, com habilidades que extrapolam a capacidade de repetir determinadas ações, exigindo, portanto uma nova escola. 
	 São, portanto, essas transformações no mundo do trabalho que constituem o principal desafio enfrentado pela educação na sociedade contemporânea. O desafio de preparar mão-de-obra altamente qualificada, com capacidade de iniciativa e criatividade. “A empresa mudou o jeito de produzir e assim mudou o tipo de trabalhador que ela precisa”. Esse desafio posto para a educação encontra-se impregnado pelos valores ideo-políticos econômicos da sociedade capitalista em seu atual estágio de desenvolvimento, cuja hegemonia é auferida pela doutrina e ideário neoliberal. Esse ideário tem no paradigma da qualidade total sua máxima expressão que pode ser traduzida na busca de resultados através da competitividade, produtividade, flexibilidade e eficiência. Como a maior riqueza é o capital humano, o investimento não se encontra em máquinas, mas na habilitação do trabalhador. Essa habilitação passa necessariamente pela escola.
	  Para responder a essas inquietações e novas exigências postas para a educação, foram produzidos inúmeros estudos analisando e vinculando as transformações no mundo do trabalho com a questão educacional.  Esse estudo propõe-se a verificar quais são as concepções de educação que perpassam os artigos  publicados na Revista Educação e Sociedade – nos anos 90 -  que tratam da temática do trabalho e educação e sua relação com a exclusão social e marginalidade.
 	Com esta preocupação, a pesquisa, ora em desenvolvimento, orienta-se pela busca de respostas circunstanciadas na literatura indicada e tem como objetivos: 

  Investigar os artigos publicados na Revista Educação e Sociedade (nos anos 90) que tratam das transformações do mundo do trabalho e seus reflexos na educação.
  Investigar o processo de marginalidade e exclusão social, como conseqüência não só dos diferentes modos de produção como também, dos sistemas educacionais elaboradas historicamente; 
 Identificar a concepção de educação intrínseca nessa literatura;
 Compreender como as atuais transformações no mundo do trabalho interferem no processo educacional;

Metodologia
 
	Para o desenvolvimento deste estudo, está-se realizando uma pesquisa bibliográfica, cuja finalidade é colocar a pesquisadora em contato direto com aa literatura que trata das transformações do mundo do trabalho e seus reflexos na educação, publicada na Revista Educação e Sociedade, nos anos 90.
	Essa pesquisa procurará explicar o problema  a partir de referências teóricas publicadas na revista citada, buscando conhecer e analisar as contribuições existentes sobre a temática proposta. 
	O interesse pelo tema é fruto do trabalho desenvolvido pela pesquisadora em sala de aula, na disciplina Educação e Trabalho, no Departamento de Educação, que trata do tema em questão.
	A preocupação que nos move a desenvolver a pesquisa é investigar o processo de exclusão social e marginalidade que decorrem dos diferentes modos de produção como, também, dos sistemas educacionais elaborados historicamente. Outro fator que orienta o estudo é a verificação da concepção que perpassa a literatura que vincula a questão da educação ao mundo do trabalho, bem como verificar como as atuais transformações econômicas, sociais e laborais interferem no processo educacional. 
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