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Perspectiva Histórico - ontológica
• Intercâmbio orgânico entre o homem e a natureza (ENGELS, 1876)

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.....



• Assume diversas formas societais ;
• Corresponde a um determinado grau de desenvolvimento das 

forças produtivas do trabalho social.
• Servos no mundo feudal



Trabalho escravo no período 
moderno



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.



Tese 2015 - Trabalho nas cadeias de produção global - Trajetórias educativo -
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Costa 



O TRABALHO NA ERA 
NEOLIBERAL

[...] 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)



EDUCAÇÃO POPULAR?



 Termo popular > diferenciados significados ao longo do contexto histórico 

 sinônimo de luta pela educação para todos e responsabilidade do Estado (PAIVA, 

1984, 2003; BEISIEGEL, 1992) 

 educação do oprimido (FREIRE, 1984, 1987) cujo “horizonte da educação popular 

não é o homem educado, é o homem convertido em classe. É o homem libertado” 

(BRANDÃO, 1980, p. 129) 

 defesa dos interesses das classes populares, construindo também a sua própria 

identidade cultural (JIMÉNEZ, 1988) 

 práticas direcionadas para o exercício da cidadania, em que as maiorias possam 

assumir o seu papel sócio-político na conjuntura, enquanto política de resistência 

dos grupos populares na busca de mudanças (BEZERRA, 1980) 

 vinculado ao conceito de classes populares, que traduz interesses dessas classes, 

“do povo” (WANDERLEY, 1980) 

  articulado aos movimentos sociais populares (PALUDO, 2010, 2011). 



Aos esfarrapados do mundo
e aos que neles se descobrem

e, assim descobrindo-se, 
com eles sofrem, 
mas sobretudo, 
com eles lutam.

(FREIRE, 1966, p. 03)

A coerência é o maior desafio do 
educador progressista.



“Não devemos chamar o povo à escola
para receber instruções, postulados,
receitas, ameaças, repreensões e
punições, mas para participar
coletivamente da construção de um
saber, que vai além do saber de pura
experiência feito, que leve em conta as
suas necessidades e o torne instrumento
de luta, possibilitando-lhe ser sujeito de
sua própria história.” (FREIRE, 2001, p.)

QUAL O SENTIDO DA ESCOLA PARA JOVENS E 
ADULTOS?



Princípios da Educação Popular Crítica
Intencionalidade política > transformação social
Pesquisa em educação  processos educativos de
participação
Prática educativa baseada na totalidade concreta
Consciência crítica  organização / mobilização dos excluídos
(transformação da realidade injusta)
Dialogicidade
Construção no processo
Escola/professor e alunos -> sujeitos ativos na construção,
desenvolvimento e avaliação do processo
educativo/história
Ação cultural
Valorização/articulação de conhecimentos populares/
cotidianos dos educandos e técnico-científicos a serem
apropriados



Princípios da Educação Popular Crítica

Totalidade do conhecimento: tratamento
interdisciplinar/integrado
 Papel do educador: construção dos
conhecimentos, educação enquanto ato político,
opção e compromisso de classe, mediação
Currículo da EJA → formação humana, valores,
princípios morais e éticos no processo de
construção da identidade e da formação do
cidadão crítico e participativo
Preparar para o mundo do trabalho
Consciência de classe/ trabalho como princípio
educativo



Como pensar a relação 
Trabalho e 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)



[...] a tendência democrática não pode significar
apenas que um operário manual se torne
qualificado, mas que cada cidadão possa tornar-se
governante e que a sociedade o ponha, ainda que
abstratamente, nas condições gerais de poder fazê-
lo: a democracia política tende a fazer coincidir
governantes e governados [...] assegurando a cada
governado o aprendizado gratuito das capacidades
e da preparação técnica geral a essa finalidade.
(GRAMSCI, 1991, p. 137)



O trabalhador possui saberes
[...] 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)

[...] 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 (FRIGOTTO, 2002, p.
24)



Dialogando sobre o trabalho e a 
escola

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. “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.”



Educação Profissional?

• Escola de Artes e Ofícios
• Experiência de EDA em 1928
• 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.”

• 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.

• No Estado Novo legitimou a dicotomia entre trabalho manual
e intelectual.

• 1960 – De Pé no Chão Também se Aprende uma Profissão



Educação Profissional?
• Lei de Diretrizes e Base do Ensino do lº e 2º graus – formação
• LDB 9394/1996 - art. 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.”

• LDB e o Decreto 2.208/1997 - mudanças afinadas com a lógica
estreita do mercado de trabalho e afirmação da concepção
neoliberal na sociedade brasileira.

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



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.
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E os outros?

Para o que é urgente e atual, não estamos sozinhos...







Mulheres na Educação de Jovens e Adultos
-Nilce Vieira

-Observatório da Educação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Obeduc/Capes): Desafios da Educação de Jovens Adultos integrada à 
Educação Profissional: identidades dos sujeitos, currículo integrado, mundo do 
trabalho e ambientes/mídias virtuais
-Maria Margarida Machado
-Maria Emilia de Castro Rodrigues

Pesquisa documental na Seduc/GO: redescobrindo a história
da EJA em Goiás
- Maria Margarida Machado

Educação de Jovens e Adultos na SME de Goiânia: história e memória
- Maria Emilia de Castro Rodrigues

Projeto de Extensão Educação de Jovens e Adultos – Fórum Goiano de EJA e Geaja
(Grupo de Estudo de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos)
-Maria Emilia de Castro Rodrigues

PESQUISAS E PROJETOS DE EXTENSÃO



Questões que inquietavam Paulo Freire:

Como superar a ideologia autoritariamente 
elitista da formação dos educadores?

Como buscar enquanto profissional, o exercício 
difícil da humildade, da coerência, da tolerância, 
sem deixar de ainda ser crítico?

Como entender o processo de definição de 
conteúdos, da construção de currículo como prática 
coletiva entre educandos e educadores?



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.

MURRAY, Roseana. Cinco Sentidos e 
Outros, ed. Lê.


