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Apresentação 

Este livro resulta da articulação academico-cientifica coordenada pelo LABOR - 
Laboratório de Estudos do Trabalho e Qualificação Profissional da Universidade 
Federal do Ceará, em parceria com o NUPEP - Núcleo de Pesquisa em Educação 

Profissional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Esses 
grupos de pesquisa são vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Ceará – PPGE, e ao PROFEPT – Programa de Pós-Graduação 
em Educação Profissional e Tecnológica do IFCE (Rede), já de algum tempo desen-
volvendo estudos, pesquisas, orientação, publicações e organização de eventos 
científicos em parceria, a partir da qual passaram a nuclear círculos de articulação 
interestaduais e regionais mais amplos.

Esta articulação de compartilhamento de estudos e pesquisas na área de 
Trabalho e Educação envolveu, além de professores e estudantes do programa 
de pós- graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, os pesquisa-
dores vinculados ao programa de pós graduação em Educação da Universidade 
Federal do Maranhão, ao programa de pós-graduação em Educação Profissional  
do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ao programa de pós-graduação em 
Educação da Universidade Federal do Piauí, ao programa de pós graduação em 
Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará, e ao programa nacional do 
mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica. 

A interação entre esses pesquisadores, seus grupos de pesquisa e seus progra-
mas de pós-graduação tem como base a perspectiva crítico-social e emancipatória 
da Educação e sua relação com o desenvolvimento social, econômico, tecnológico, 
político e cultural do Brasil e do mundo. Desta forma, contemplou de forma geral a 
abordagem da Educação, situada como complexo social articulado com os demais 
complexos sociais (produção, trabalho, cultura, política etc), formando uma totali-
dade societária contraditória e conflituosa, concatenada como unidade, apesar do 
aparente estilhaçamento das formas sociais e de suas manifestações culturais. 

Nesta edição, sob a forma de livro coletânea, um dos eixos basilares se refere à 
formação humana integral. Nesse eixo, a escola e o sistema educacional são consi-
derados como ferramentas fundamentais no processo de construção e reprodução 
da sociedade, não somente disseminando o conhecimento sistematizado já cons-
truído mas, também, desenvolvendo novos saberes e questionando os existentes.  A 
Formação Humana Integral, como concepção educacional formativa, elabora o pro-
jeto de formação do ser humano trabalhador para além das limitações postas pelo 
projeto formativo burguês. Se o projeto burguês acena com a possibilidade, ainda 
que limitada, de formação diferenciada para a elite e um projeto subalterno e cas-
trador do desenvolvimento das classes trabalhadoras, a concepção de Formação 
Humana Integral supera, no sentido mais pleno da superação dialética (nega e vai 
além, incorporando o que supera), o modelo formativo capitalista. Essa perspectiva 
ampla, omnilateral, crítica e radicalmente humanizadora, se encontra expressa e 
desenvolvida como base analítica de vários dos artigos aqui apresentados.

Por outro lado, escola e sistemas educativos não são os únicos espaços de 
formação dos trabalhadores. Vários outros campos de atuação humana se 
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constituem em espaços formativos e, consequentemente, educativos. O fenômeno 
educativo é pensado nas pesquisas e estudos apresentados neste volumenuma 
perspectiva dialética, dessa forma,integrado ao processo de produção e repro-
dução social amplo. Assim sendo, a rigor, todas as instituições e práticas sociais 
sãocompreendidas como locus de processo educativo. Todo processo social e sua 
práticas desenvolve saberes e relações entre os trabalhadores e entre estes e as 
outras classes e instituições sociais. Este grande campo de estudos subsidia teó-
rica e empiricamente outra seção deste volume, sendo objeto e temática de vários 
textos apresentados.

Esta coletânea reflete igualmente, e de forma clara, deliberada, consciente e pro-
positiva, o momento histórico particularmente conflituoso vivido pela sociedade 
brasileira e latino-americana nos últimos cinco anos.Mais que apenas um período 
conflituoso, a crise do Bloco Histórico anterior, que evidenciava a emergência política 
dos movimentos sociais e populares, entre eles as classes trabalhadoras da cidade 
e do campo, permitiu a emergência da alternativa reacionária. O conservadorismo 
das elites sociais foi tensionado por ação política e pela propaganda financiada por 
grupos plutocráticos da direita dos EUA e do Brasil, massificada pela mídia e pelas 
redes sociais digitais, engendrando a ascensão de uma direita de cunho fascista. 
Esse fascismo tupiniquim, não apenas brasileiro, mas latino-americano e, até, mun-
dializado, tem levado ao poder político facções marginais que, pouco tempo atrás, 
não se supunha plausíveis. Com essa emergência reacionária ficou evidenciada a 
permanência (realimentada, induzida e propagada) do racismo, da misoginia, da into-
lerância quanto à opções de gênero, de sexualidade, de credo religioso, entre outras 
questões importantes. O estudo e crítica desse fenômeno, em algumas de suas 
manifestações, compõe outro grupo de textos apresentados nesse volume.

Os estudos representados nesses textos destacam o processo educativo, em 
geral, e a escola entre outros espaços, instituições e processos sociais como cam-
pos de resistência ao controle sobre o saber, ao cerceamento ideológico destilador 
de ódio e intolerância que ganhou evidência nos últimos anos, e contra o qual se faz 
necessário resistir. O presente livro-coletânea, assim, assume seu caráter militante 
e engajado, como condição fundante e necessária a uma educação verdadeira-
mente emancipatória e voltada ao desenvolvimento pleno do ser humano, o que 
implica a necessária crítica a tudo aquilo que obstaculize ou combata o projeto de 
desenvolvimento integral dos potenciais humanizadores de cada grupo social ou 
classe, com sua cultura e suas particularidades.

A clara referência aos fundamentos da pedagogia Freireana exerce, no âmbito 
desta produção acadêmica, uma função simbólica congregadora e contestadora, ao 
mesmo tempo. Grande parte dos trabalhos apresentados referendou essa escolha, 
tanto explícita quanto implicitamente. Essa opção partiu tanto da natural influên-
cia dos estudos voltados para temáticas concernentes diretamente ao escopo da 
pedagogia libertadora, com ramificações no campo da educação dos movimentos 
sociais e populares e da educação e formação dos trabalhadores rurais, mormente 
atraves do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra), quanto da 
influência que a obra magistral de nosso Patrono da Educação Brasileira exerce 
sobre questões variadas da pedagogia escolar como não escolar. 
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Por outro lado, a contestação ideológica e política perpetrada pelos movimentos 
políticos de direita ao ícone Paulo Freire, símbolo maior da educação como processo 
de emancipação social no Brasil, proporcionou a rearticulação dos educadores em 
torno dos referenciais progressistas, tanto freireanos quanto de vários campos do 
marxismo, de concepções libertárias e outras de cunho alternativo à sociabilidade 
capitalista. Paulo Freire tornou-se símbolo dos progressistas, mais ainda do que já 
fora anteriormente, guindado à frente da luta e do movimento de resistência à maré 
reacionária. Esse elemento também está expresso nessa obra, como esteve mani-
festo em vários eventos da educação brasileira ao longo dos últimos anos.

A Educação Emancipatória enseja ainda análises acerca da formação humana e 
de suas expressões e manifestações em campos sociais como o trabalho, o desen-
volvimento econômico-social e cultural, o direito,a psicologia do trabalho, estudos 
sociológicos gerais e de sociologia do trabalho, bem como daa áreas de serviço social 
e de políticas públicas. A coletânea também incorpora essas produções analíticas 
variadas, assumindo um cunho multidisciplinar e plural, permitindo um apanhado 
rico da complexidade dos processos sociais em curso no país e no mundo.

Este e-book mostra a pujança dos pesquisadores dessas áreas de estudo devo-
tadas às questões humanas e sociais numa perspectiva crítica. Dessa maneira, os 
trabalhos condensados nessa coletânea refletem todos, cada um em sua área de 
pesquisa ou objeto específico de estudo, a defesa de um processo educativo que 
objetive a formação humana integral e a necessária ruptura com o modo de produ-
ção atual e seu caráter reificador e alienante. 

Assim, essa coletânea apresenta inegável valor científico e acadêmico. Suas 
temáticas e objetos específicos são múltiplos, gerando uma totalidade complexa de 
enfoque multidisciplinarsobre a perspectiva unificada pela referência teórica (con-
quanto não monolítica) dos pesquisadores autores. Representam, igualmente, o 
necessário intercâmbio acadêmico mediante diálogos e textos produzidos conjunta-
mente pelos pesquisadores de diversos grupos de pesquisa.

Não de menor importância, é necessário ressaltar que uma parcela majoritária 
dos textos aqui publicados é proveniente de pesquisas financiadas pelas instâncias 
científicas e acadêmicas de fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e 
à inovação aplicada. Sob a forma de financiamento estrutural, financiamento de 
itens de consumo ou financiamento sob a forma de bolsas de pesquisa e iniciação 
científica, os editores querem evidenciar o apoio institucional necessário à perma-
nência e bom desenvolvimento da pesquisa acadêmica livre, especificamente mais 
necessário para as áreas de interesse social, mormente quando críticas aos inte-
resses mercantis das instituições capitalistas.

Por fim, os organizadores dessa coletânea colocam à disposição do público da 
pós-graduação e graduação e demais trabalhadores uma vasta contribuição aca-
dêmica, fomentando e estimulando debates. A expectativa é de que seja tornado 
em alimento concreto das lutas dos trabalhadores e setores subalternos e opri-
midos, educadores, estudantes e pesquisadores, contribuindo efetivamente para 
o desenvolvimento da educação nacional como ferramenta de transformação da 
sociedade, como advogava Paulo Freire.


