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A perspectiva histórico -
ontológica
• Intercâmbio orgânico entre o homem e a natureza

“O homem vive da natureza, significa: a natureza é o seu corpo,
com o qual tem que permanecer em constante processo para
não morrer. Que a vida física e mental do homem está
interligada com a natureza não tem outro sentido senão que a
natureza está interligada consigo mesma, pois o homem é uma
parte da natureza.”

- Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em
homem Friedrich Engels (Escrito por Engels em 1876. Publicado
pela primeira vez em 1896 em Neue Zelt. Publica-se segundo
com a edição soviética de 1952, de acordo com o manuscrito,
em alemão. Traduzido do espanhol. )



Histórico - ontológica

“O que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na
mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do
processo do trabalho aparece um resultado que já existia antes
idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o
material sobre qual opera; ele imprime ao material o projeto que tinha
conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu
modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade. “Marx (1985, p.
202)

“O primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de toda
a história, é que os homens devem estar em condições de viver para poder
fazer história. Mas, para viver, é preciso antes de tudo, comer, beber, ter
habitação, vestir-se e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é,
portanto, a produção dos meios que permitam a satisfação destas
necessidades, a produção da própria vida material, e de fato este é um
fato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda
hoje, como há milhões de anos, deve ser cumprido todos os dias e todas
as horas, simplesmente para manter homens vivos. (MARX; ENGELS, 1987,
p. 39)”



Pedras como instrumento de 
trabalho e sobrevivência



Caçadores.... Coletores.....



Trabalho como 
sócio-histórica
• Assume diversas formas societais ;

• Corresponde a um determinado grau de desenvolvimento das 
forças produtivas do trabalho social.



Servos no mundo feudal



Conforme, Marx (1985, p. 208):

• O processo de trabalho, quando ocorre como processo de
consumo da força de trabalho pelo capitalista, apresenta dois
fenômenos característicos. O trabalhador trabalha sob o
controle do capitalista, a quem pertence seu trabalho. O
capitalista cuida em que o trabalho se realize de maneira
apropriada e em que se apliquem adequadamente os meios
de produção, não se desperdiçando matéria prima e
poupando-se o instrumental de trabalho, de modo que só se
gaste deles o que for imprescindível à execução do trabalho.
Além disso, o produto é propriedade do capitalista, não do
produtor imediato, o trabalhador. O capitalista paga, por
exemplo, o valor diário da força de trabalho. Sua utilização,
como a de qualquer outra mercadoria [...] Ao penetrar o
trabalhador na oficina do capitalista, pertence a este o valor-
de-uso de sua força de trabalho, sua utilização, o trabalho.



Trabalho no modo de 
produção capitalista:
• 1) a separação e alienação entre o trabalhador e os meios de 

produção; 

• 2) a imposição dessas condições objetivadas e alienadas sobre 
os trabalhadores, como um poder separado que exerce o 
mando sobre eles; 

• 3) a personificação do capital como um valor egoísta – com 
sua subjetividade e pseudo personalidade usurpadas – voltada 
para o atendimento dos imperativos expansionistas do capital; 

• 4) a equivalente personificação do trabalho.  Antunes (2000, 
21-22 p.) 



Trabalho escravo no período 
moderno



Nas fábricas.... 



O TRABALHO NA ERA 
NEOLIBERAL
• Particularmente nas últimas décadas a sociedade contemporânea 

vem presenciando profundas transformações, tanto nas formas de 
materialidade quanto na esfera da subjetividade, dadas as 
complexas relações entre essas formas de ser e existir da 
sociabilidade humana. A crise experimentada pelo capital, bem 
como suas respostas, das quais o neoliberalismo e a reestruturação 
produtiva da era da acumulação flexível são expressão, têm 
acarretado, entre tantas consequências, profundas mutações no 
interior do mundo do trabalho. Dentre elas podemos inicialmente 
mencionar o enorme desemprego estrutural, um crescente 
contingente de trabalhadores em condições precarizadas, além de 
uma degradação que se amplia, na relação metabólica entre homem 
e natureza, conduzida pela lógica societal voltada prioritariamente 
para a produção de mercadorias e para a valorização do capital. 
[grifos do autor] (ANTUNES, 2000, p. 15)



Mãos que costuram....(pesquisa 
2012-2015)



Mãos que costuram ....



“Uso de si”
• O termo “uso de si”, exige um diálogo com Schwartz (2007, p. 196) que compreende que

toda atividade, todo trabalho, é sempre uso. “Uso de si, mas com esta dualidade às vezes
simples e ao mesmo tempo muito complicada, que é uso de si ‘por si’ e ‘pelos os outros’.”
Na opinião do autor, é justamente por isso que o trabalho se torna um drama. Dramática,
porque para Schwartz (2007, p. 196) toda atividade, trabalho, é previsto por normas sob
várias formas, “científicas, técnicas, organizacionais, gestionárias, hierárquicas, quer
remetam a relações de desigualdade, de subordinação, de poder – há tudo isso junto.” No
entanto, Schwartz (2007) argumenta que é preciso articular de forma constante o uso de si
pelos outros e o uso de si por si na tentativa do trabalhador ser sujeito. Em suas palavras:

• Pelos os outros que cruzam, como foi dito, toda atividade de trabalho; e por si, pois há
sempre um destino a ser vivido, e ninguém poderá excluí-lo dessa exigência. Tal exigência é
uma oportunidade, claro, pois é a possibilidade de ‘desanonimar’ o meio, tentando fazer
valer ali suas próprias normas de vida, suas próprias referências, através de uma síntese
pessoal de valores. (SCHWARTZ, 2007, p. 197)

• No contexto das trabalhadoras, que vivenciam suas trajetórias de trabalho precarizado essa
é uma travessia de grande desafio, não é impossível, mas as condições impostas, sobretudo
a relação de poder, patrão e empregada, é subsumida no ideário de que as costureiras,
faccionistas são agentes ou donas de “seu negócio”. Para Marx (1987), a definição da
“essência”, o abarcamento do trabalho sob a produção capitalista, propõe a compreensão
do conceito de subsunção. Nos termos de Antunes e Alves (2004, p. 343), a subsunção é o
conceito que aponta a “força de trabalho, o que vem a ser, ela mesma, incluída e como que
transformada em capital: o trabalho constitui o capital.”



Pesquisa – 2012 a 2015

• No entanto, mesmo na situação dramática do trabalho imposto pelo
mundo do capital, conforme Alves (2014), o trabalho na concepção
sócio-histórica, que no atual contexto assume a condição de
precarização, essas trabalhadoras construíram condições concretas
de sobrevivência para elas e para suas famílias. Nessa perspectiva,
afirmaram em seus discursos o significativo valor do trabalho em
suas vidas. Eleuza (2015) diz da conquista: “ não é muita coisa, mas
pelo menos já... esse teto, pra mim, que tá debaixo, já é pra mim, já
é um lucro do maior, um bem maior que eu tenho, né?” (p. 2). Nas
vozes dessas mulheres, mesmo sob um trabalho alienante, ainda é
possível, como argumenta Schwartz (2007), articular o “uso de si”
pelos outros e o “uso de si por si. Marina (2015), revela: eu gosto de
inventar coisas, gosto de criar modelo, eu aprendi amar isso aqui. E
eu sempre sobrevivi disso aqui” (p. 28).



E a educação?
E a escola?



Como pensar a relação 
Trabalho Educação?
• Aprofundar as formas que vão assumindo as relações de 

trabalho historicamente;

• Refletir a natureza das contradições que emergem dessas 
relações.

• Na argumentação de Frigotto:

• “Trata-se de pensar a especificidade da escola não a partir 
dela, mas das determinações fundamentais: as relações 
sociais de trabalho, as relações sociais de produção. Trata-se, 
principalmente, de compreender que a produção do 
conhecimento, a formação da consciência crítica tem sua 
gênese nessas relações.” (2002, p.18)



O trabalhador possui saber

• “Ao afirmar-se que existe um saber intrínseco ao trabalhador
e à sua classe, quer-se dizer que, nas relações sociais de
produção de sua existência, individual e coletivamente,
mesmo sob as condições adversas da sociedade capitalista, o
operário produz conhecimento, detém um saber, tem uma
determinada consciência da realidade.” (FRIGOTTO, 2002, p.
20)

• “Ao enfatizar o mundo do trabalho, na sua historicidade, como
relação social fundamental que não se reduz à ocupação,
tarefa, emprego, mas que não os exclui, e que abarca o
conjunto de relações produtivas, culturais, lúdicas, etc., estou
querendo sinalizar que aí se situa o, locus da unidade teórica e
prática, técnica e política, ponto de partida e chegada das
ações educativas que, na escola, nos sindicatos, na fábrica,
interessam à luta hegemônica das classes populares” (p. 24)



Dialogando com as entrevistas

• A história vivenciada pelas entrevistadas traz a relação capital
trabalho, mas em primeiro lugar diz respeito à busca de
sobrevivência. Na discussão de Ciavatta (2009, p. 29), a
disputa capital trabalho também, apresenta “uma luta por
outros interesses, a qual se desenvolve em todos os campos
sociais, entre os quais o educativo.” A possibilidade de chegar
aos conhecimentos elaborados e sistematizados
historicamente acontece por via da escola. Na argumentação
de Ciavatta (2009, p. 29), “A escola serve ao capital tanto por
negar aos trabalhadores o acesso ao saber historicamente
acumulado como por ignorar ou negar o saber social
produzido coletivamente pela classe trabalhadora no trabalho
e na vida.” Nas vozes das costureiras é possível ouvir toda a
vivência de produção tanto no âmbito profissional, quanto nos
cuidados com a casa e os filhos.



Educação Profissional?

• A formação profissional, conforme Manfredi (2003),
• os jesuítas também se encarregaram de organizar os primeiros 

grupos de educação
• profissional, formando artesãos e outros ofícios desempenhados no 

Brasil colônia.
• De acordo com Manfredi (2003, p. 75), “as iniciativas de educação 

profissional, durante o império, ora partiam de associações civis 
(religiosas e/ou filantrópicas), ora das esferas estatais – das 
províncias”. Para esta autora, as iniciativas educativas, tanto do 
Estado como da propriedade privada, exerciam a função político-
ideológica de disciplinamento das camadas pobres, no sentido de 
legitimar a ordem desigual advinda do período colonial e sustentada 
no império.

• O período chamado de Primeira República,  a formação profissional 
foi mantida a partir dos liceus, com ampliação para outros estados e 
terminou constituindo iniciativa para construção de escolas 
profissionalizantes no âmbito nacional.



Educação Profissional?

• Em 1930, a formação profissional é organizada a partir de projetos
estatais e

• privados, no Estado de São Paulo, relacionados à ferrovia. Conforme
Manfredi (2003, p. 88), a primeira escola profissional foi “a mecânica,
que funcionava no Liceu de Artes e Ofícios e era mantida por
companhias ferroviárias paulistas, com recursos do Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio.” No ano de 1934, foi organizado o
Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional-CEFESP16 a partir da
experiência da Estrada de Ferro Sorocabana. Conforme Carneiro (1998),
nos anos de 1942 e 1943, o Senai e o Senac, respectivamente, foram
constituídos essencialmente pela organização patronal e incorporaram a
estrutura de financiamento e de gerência da formação profissional do
CEFESP. Este processo de formação afirmava-se praticamente nas
demandas produtivas da indústria e no exclusivo aperfeiçoamento para
o trabalho. Com esta perspectiva econômica, a formação para o
trabalho teria de atender ao projeto desenvolvimentista incorporado
pelo Estado Novo, além da preocupação ideológica em organizar um
quadro em que o ensino17 confirmasse a ordem vigente. No campo da
educação profissional, a política difundida no Estado Novo legitimou a
dicotomia entre trabalho manual e intelectual.



Educação Profissional?

• O contexto apontava uma intensa internacionalização do capital, 
exigindo uma

• demanda de mão-de-obra qualificada; daí os cursos se organizarem 
em âmbito técnico científicos.

• LDB/1996 - Os artigos 39 a 42 tratam, da educação profissional, 
propondo conforme o art. 40 “uma articulação com o ensino regular 
ou por diferentes estratégias de educação continuada, em 
instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. O Decreto 
2.208/1997 regulamenta os referidos artigos da LDBEN e, de acordo 
com Filho (2006, p. 22), “estabelece os níveis básico, técnico e 
tecnológico da educação profissional; impede a oferta integrada do 
ensino médio com a educação profissional técnica.”

• apontadas nesta LDB e no Decreto 2.208/1997 trouxeram mudanças 
afinadas com a lógica estreita do mercado de trabalho e afirmação 
da concepção neoliberal na sociedade brasileira.

• Proeja FIC - Decretos 5.478/2005 e 5.840/2006. Pronatec - Lei n. 
12.513/11



Educação Profissional?

• Conforme argumenta Manfredi (2003), os governos militares 
escolheram o caminho

• desenvolvimentista por meio das construções de pólos petroquímicos, 
hidroelétricas, pólos

• pecuários e agrominerais, impulsionando a necessidade de desenvolver 
projetos de formação de mão-de-obra. Portanto, neste período a 
formação profissional contou com a revitalização do Programa Intensivo 
de Formação de Mão-de-Obra – PIPMO. O treinamento dispensado aos 
trabalhadores, por meio do convênio com o PIPMO, de acordo com 
Manfredi (2003, p. 104), “foi executado pelas instituições existentes de 
formação profissional, Senai e escolas técnicas da rede federal, para 
uma capacitação rápida e imediata dos trabalhadores.”

• Lei de Diretrizes e Base do Ensino do lº e 2º graus. No que diz respeito à 
formação

• profissional, esta lei, argumenta Kuenzer (2001, p. 29), “pretendeu 
substituir a dualidade pelo estabelecimento da profissionalização 
compulsória [equiparação, formal, entre o curso secundário e os cursos 
técnicos] no ensino médio; dessa forma, todos teriam uma única 
trajetória.” 



Gramsci – trabalho na sua 
dimensão omnilateral
• Gramsci (2004) ressalta a pertinência de se buscar o sentido da unidade

teoria-prática, enfatiza o trabalho na sua historicidade, como unidade
social imprescindível, mas não se limita à ocupação, emprego, tarefa,
isto é, assinala o trabalho de forma ampliada nas dimensões das
relações produtivas, culturais, ciências, tecnologias e prática, técnica e
política. Isso constitui o fundamento das ações educativas que as
escolas, sindicatos, fábricas, prisões ou outros espaços precisam
constituir para contribuir na formação dos trabalhadores.

• Gramsci (2004, v. I) argumenta que a educação como prática social pode
acontecer em vários espaços, a saber, nas reuniões dos partidos, nas
fábricas, na organização dos sindicatos, no processo das greves e mesmo
nas prisões, entre outros espaços. Os espaços das fábricas tornam-se
lugares de aprendizagem, o que devem ser sustentadas nos “centros” ou
“círculos de cultura”. Conforme Escritos Políticos (2004, v. 1, 1910-1920),
em 1917 Gramsci propõe a criação, em Turim, de uma associação
proletária de cultura, na expectativa de inserir a discussão de cultura na
ação política e econômica socialista. Em 1920, participou da “escola de
cultura”, promovida pela Revista L’ Ordine Nuovo, ocasião em que trazia
discussões e análise sobre a Revolução Russa.



Educação na sua intervenção 
nas relações sociais
• “Da mesma forma, os “lugares de autonomia” e contestadores

da lógica capitalista não estão isentos dela. Portanto, como
produtores de educação e cultura que somos, por profissão,
temos que construir estratégias questionadoras e
transformadoras do próprio processo de produção no qual
estamos inseridos. Em qualquer circunstâncias sabemos que “
a resposta só pode ser global, de modo a unificar o que o
capitalismo procurou dividir: os operários entre si, mundo da
produção e mundo da cultura, escola e fábrica, estudantes e
trabalhadores” (André Gorz, 1980, p. 209)



O outro sou eu,
seu coração bate junto
com o meu
e seu sangue
também irriga
as minhas veias.
Meus pensamentos
se misturam com os seus
e nas suas mãos
as linhas escrevem textos
que completam os meus.

Cinco Sentidos e Outros, ed. 
Lê. Roseana Murray



DISCUTINDO O CURRÍCULO 

INTEGRADO
 A defesa da formação integrada é fundamentada 

na concepção materialista - dialética de 
conhecimento.

 Em que a realidade pode ser conhecida e 
compreendida pelos homens.

– É pela relação entre homem-natureza e 
homem-homem (pelo trabalho), que o ser 
humano produz sua existência como espécie 
e como sujeitos singulares (Ramos, 108).

 O termo – Formação Integrada – se refere ao 
sentido de completude, de unidade das partes 
no seu todo, de unidade no diverso. Trata a 
educação como uma totalidade social, com as 
múltiplas mediações históricas que concretizam 
o processo educativo.



PRESSUPOSTOS: 

 Defende-se que a “educação geral se torne
parte inseparável da educação profissional em
todos os campos onde se dá a preparação para
o trabalho” (Ciavata, 84).

 O termo também pode significar: formação
politécnica e /ou educação tecnológica.

 Em que o trabalho é visto como principio
educativo:
– superação da dicotomia trabalho manual X trabalho

intelectual.
– Incorporação da dimensão intelectual ao trabalho

produtivo.
– Formação de trabalhadores capazes de atuar como

dirigentes e cidadãos (Ciavata, 84).



Primeiras ideias

 Parte das idéias de:

 Politecnia: domínio dos fundamentos
científicos das diferentes técnicas que
caracterizam o processo de trabalho
produtivo moderno (Saviani). O termo
apropriado no sentido da educação
socialista do inicio do século XX.

 Formação omnilateral: formação integral
do homem. (vem das teses socialistas
de educação)



CONSTATAÇÕES:

– Formação Profissional: fundamentação teórica 
 metodologias  Experimentação.

– Formação Geral: acesso aos conhecimentos 
especializados para possibilitarem a 
continuidade dos estudos (propedêutico). 

– Ambos os projetos de formação não se 
preocupam com a pessoa humana.

 É necessário um outro projeto (de 
sociedade): “que integre trabalho, ciência 
e cultura nos planos da formação geral e 
profissional” (Ramos, 109).


