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Transformações nas relações de produção

• De que trabalho estamos falando?

• TRABALHO condição básica e fundamental de toda a vida 
humana ao ponto de afirmar que  o trabalho criou o próprio 
homem. 

• O próprio corpo do homem foi se transformando nesse 
processo, portanto, em parte, é produto dele. O trabalho  
coletivo levou à necessidade da linguagem. Com o trabalho e 
com a palavra articulada, o próprio cérebro foi se 
transformando. Com isso as necessidades humanas foram se 
modificando e, em consequência, também sua forma de viver. 
Passou a fazer uso do fogo, a domesticar os animais, a caçar, 
a pescar, a dedicar-se à agricultura e, mais tarde, à fiação e à 
tecelagem, à  elaboração de metais, à olaria e à  navegação. 
O homem foi modificando a forma de trabalhar e no, mesmo 
processo, a si mesmo. 



Manufaturas

 Do século XVI ao último terço do século XVIII

 nascem de dois modos :   

A) quando são concentrados numa oficina, sob o 
comando do mesmo capitalista, trabalhadores 
de ofícios diversos e independentes 

B) Quando são concentrados ao mesmo tempo na 
mesma oficina muitos trabalhadores que fazem 
a mesma coisa ou a mesma espécie de 
trabalho.



 Outras características: a divisão do 
trabalho, a diminuição do tempo para 
produzir, a hierarquia das funções, a 
diferenciação dos salários, a redução de 
custo da força de trabalho por causa do 
trabalho parcial, a padronização e o 
fracionamento do conhecimento (e 
consequentemente a padronização das 
habilidades) e o aperfeiçoamento das 
ferramentas.



Maquinaria 

moderna

• Primeira revolução industrial - aumento 
significativo de produção nas indústrias 
mecanizadas. 

• Um dos marcos - 1769 - máquina a vapor que 
se incorporou principalmente ao sistema fabril e 
às máquinas têxteis. Enquanto a máquina a 
vapor determinava o ritmo de trabalho nas 
fábricas, o carvão gerava trabalho nas minas e 
representava fonte de energia



• Exemplos dados por Marx: uma máquina a 

vapor substituía, em média, 66 homens e uma 

máquina de estampar substituía 200 homens. 

• Marx e Engels  - o proletário torna-se um meio 

acessório da máquina, e dele se exige apenas o 

manejo mais simples, mais monótono e mais 

fácil de aprender.

• Custos do operário se reduzem quase aos 

meios de subsistência de que necessita para o 

seu sustento e para a reprodução da sua 

espécie.

• População crescendo, postos de trabalho 

diminuindo......



Quanto vale a força de trabalho?

[...] como a força de trabalho precisa ser continuamente 
substituída em vista que seu proprietário é mortal, a 
produção e reprodução da força de trabalho 
pressupõem a produção e reprodução da vida de seus 
filhos, vale dizer, de sua família. O valor da força de 
trabalho, pois, corresponde a um determinado quantum 
de trabalho abstrato socialmente necessário para 
produzir a massa de meios de subsistência necessária 
para a produção e reprodução normais da vida do 
trabalhador e de sua família em sua totalidade –
alimentação, moradia, transporte, vestuário, saúde, 
educação, lazer,etc.

(Tumolo)



• Consequências imediatas da 
industrialização 

a) apropriação pelo capital das forças de 
trabalho suplementares (das mulheres e 
das crianças), o prolongamento da jornada 
de trabalho e sua intensificação. 

b) péssimas condições de trabalho: as altas 
temperaturas, o espaço, o barulho, a 
ventilação e o perigo das máquinas que 
ameaçavam constantemente o 
trabalhador. Praticava-se a "tirania 
espiritual e física" . As penalidades 
aplicadas ao trabalhador eram multas e 
descontos em seus salários.



Taylorismo e fordismo

• Início do século XX - disputa pelos mercados da África e 
da Ásia, concorrência econômica e disputa nacionalista 
desencadearam a primeira guerra mundial e dois blocos 
rivais se confrontaram: Alemanha, Império Austrio-
Húngaro, Turquia e Bulgária de um lado e França, 
Inglaterra, Rússia, Bélgica, Sérvia, Itália, Portugal, 
Romênia, Brasil e Grécia de outro. 

• Esse contexto do século XX contribuiu para que os EUA 
avançassem na reorganização do processo de produção 
e influenciassem o mundo, especialmente por meio do 
taylorismo e do fordismo 



Taylor

A consequência de seu método foi uma nova 
divisão do trabalho e a especialização 
crescente. 

Propôs a organização racional do trabalho por 
meio de três funções específicas: administrar 
(nem neste âmbito há autonomia, pois o 
mercado regula o que será feito), supervisionar 
e executar. 



Fordismo 

[...] forma pela qual a indústria e o processo de trabalho 
consolidaram-se [...], cujos elementos constitutivos 
básicos eram dados pela produção em massa, através 
da linha de montagem e de produtos mais homogêneos; 
através do controle dos tempos e movimentos pelo 
cronômetro taylorista e da produção em série fordista; 
pela existência do trabalho parcelar e pela fragmentação 
das funções; pela separação entre elaboração e 
execução no processo de trabalho; pela existência de 
unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela 
constituição/consolidação do operário-massa, do 
trabalhador coletivo fabril, entre outras dimensões. 



Aumento de produtividade

Para termos uma  ideia do aumento de 

produtividade que isso representou é só 

olharmos para as mudanças quantitativas: 

antes de Ford se levava 12 horas para 

produzir um carro, depois se passou a 

produzi-lo em apenas 98 minutos. De 

1903 a 1924 Ford tinha produzido 

15.007.034 carros. 



• Meados dos anos 60 o modelo fordista - sinais de 
crise, quedas significativas da lucratividade e da 
produtividade, mas, apesar disso, ainda existe em 
grande escala. 

• Principais causas: onda de greve dos trabalhadores, 
a rigidez nos mercados e contratos de trabalho, os 
índices inflacionários, o embargo na exportação de 
petróleo (pelos árabes) - recessão de 73 -, a 
incapacidade do fordismo e do keynesianismo em 
resolver as contradições do capitalismo e a perda da 
hegemonia dos Estados Unidos nesse modelo  

• “o trabalho desqualificado, opressivo e puramente 
compulsivo provoca a reação do trabalhador, cuja 
produtividade 

decai na mesma proporção em 

que cresce o desinteresse pelo

trabalho que está realizando”



TOYOTISMO 

- eliminar mais  os tempos mortos da produção e                      
“alcançar uma nova otimização entre os tempos de operação e os 
tempos de circulação na fabricação propriamente dita”; 

- máquinas  informatizadas (assumindo inclusive o papel de supervisor 
e orientador da produção) e reaclopadas; a produção passou da 
automação rígida à automação flexível e a organização para a 
produção superou a rigidez e ganhou velocidade (tende a 
substituir o trabalho vivo cada vez mais pelo trabalho morto);

- produção em ilhas, a introdução dos “trolleys”,   ênfase no trabalho 
em equipe e  extinção quase total dos estoques 

- computador assume quase todas as funções exercidas antes pelo 
homem: provê o sistema de informações, interpreta-as e realiza 
um controle programável das máquinas. 

e) compactação das funções e a exigência da multi-habilidade do 
trabalhador.



E no campo, o que acontece?

Autores têm diferentes interpretações sobre o 
destino do campesinato:

- uns entendem que haverá o fim do 
campesinato;

- outros defendem o fim do fim do campesinato 
(são os que defendem ações para manter o 
trabalhador no campo ou com Reforma Agrária, 
aumentar o número de camponeses);

- os que enxergam uma metamorfose do 
campesinato (com a modernização da 
produção). 



Exemplos no campo

a) o maior produtor de algodão do país, Wander  de 
Souza (PMDB), prefeito de Acreúna (GO), adquiriu 18 
colheitadeiras por R$ 7,2 milhões, o que levou à 
demissão de 200 empregados. Depois que a 
colheitadeira passa fica o restolho de algodão. Os 
desempregados são autorizados a juntá-lo e vendê-lo 
por R$ 4,00 cada saco de 15 kg. (ORNAGHI, 2004);

b)  A colhedora de cana 3510 John Deere custa R$ 1,1 
milhão, substitui de 80 a 100 trabalhadores, tem vida útil 
de 10 anos, funciona 20 h por dia sem intervalos. Colhe 
1,2 mil toneladas por dia (“Colhedora de cana-de-açúcar 
custa R$ 1,1 mi” Folha de Londrina – 23/10/2008);



c) Num comparativo de custos entre produção mecanizada e 
manual, Giglioti e Cataneo (2009) chegaram às seguintes 
conclusões: 

1. na produção de cana (em uma Usina de Açúcar e Álcool na região 
do Bariri/SP) o custo da tonelada no corte manual era de R$ 6,92; 
no corte manual terceirizado era de R$ 8,14 e no corte mecanizado 
de R$ 5,04, ou seja, 27,17% a menos em relação ao corte manual e 
32% a menos em relação ao corte manual terceirizado; 

2.  na compra de uma colhedora de R$ 700.000,00 que substitui 
103,59 trabalhadores, considera-se:  cada cortador ganha em 
média 647,00 por mês. Há 3 turnos de trabalho e 8 horas. O salário 
do operador de máquina colhedora era em 2005, R$ 1600,00. Logo, 
103,59 x R$ 647,00= R$ 67.022,73; mais a manutenção da 
máquina R$ 8,500,00; mais a força-de-trabalho de três operadores 
que são R$ 4.800,00 por mês, totalizando um custo mensal de R$ 
80.322,73.m Portanto para adquiri a máquina o valor corresponde 
ao custo de 8,71 meses. Se a safra vai de março a dezembro, 
portanto 10 meses, o custo da máquina se cobre em apenas uma 
safra, dispensando 103,59 trabalhadores.



Filmes
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Germinal

Germinal" refere-se ao processo de gestação e 

maturação de movimentos grevistas e de uma 

atitude mais ofensiva por parte dos 

trabalhadores das minas de carvão do século 

XIX na França em relação à exploração de seus 

patrões; nesse período alguns países passavam 

a integrar o seleto conjunto de nações 

industrializadas ao lado da pioneira Inglaterra, 

entre os quais a França, palco das ações 

descritas no romance e representadas no filme.



Tempos Modernos

Com Charles Chaplin. Relata a experiência 
que viveram os trabalhadores quando da 
produção em massa. O filme faz uma 
crítica ao modo de produção capitalista 
que torna o homem um adendo da 
máquina. 

tempos-modernos-poster06.jpg


Gattaca

Retrata as relações de produção da 

sociedade quando a exclusão dos 

trabalhadores não mais se dará pela 

diferença de qualificação, mas pela 

qualidade do mapa genético. As pessoas 

nascerão pré-destinadas para 

determinadas funções. Mas há

como enganar o sistema.



Empregabilidade
• contínua preparação que o trabalhador deveria buscar 

para se manter no emprego ou, se o perder, conquistar 
um outro emprego pela via da sua capacitação 

• O conceito é criado como um mecanismo que retira do 
capital e do Estado a responsabilidade pela 
implementação de medidas capazes de garantir um 
mínimo de condições de sobrevivência para a 
população. Ao se responsabilizar os indivíduos pelo 
estabelecimento de estratégias para  inseri-los no 
mercado de trabalho, justifica-se o desemprego pela 
falta de preparação dos mesmos para acompanharem 
as mudanças existentes no mundo do trabalho 



O que isso nos leva a pensar?



Perfil exigido do trabalhador

- Flexibilidade (multitarefas)

- Visão do todo (compreender o ambiente ao seu redor; 
analisar sua atividade no contexto; perceber elementos que 
podem aumentar a lucratividade; ter visão sistêmica)

- Proatividade (assertiva, inovadora, intuitiva, avalia de forma 
antecipada as alternativas, participa de alguma causa social 
para compreender como o outro se sente, adaptável a 
mudanças, adere com facilidade ao novo)

- Trabalho em equipe (relacionamento interpessoal, potencial, 
cooperação, motivação, necessidade, comprometimento)

- Comprometimento: o que se faz a mais sem ser solicitado; 
engajamento; compromisso com resultados e prazos; não 
transferir responsabilidades;



- Comunicar-se bem: fazer-se entender; ser convincente

- Autocontrole: gerenciar situações adversas; manter o 
controle e buscar procedimentos adequados;

- Capacidade de correr riscos

- Seiri - senso de utilização (separar as coisas 
necessárias das desnecessárias); Seiton - senso de 
organização (ordenar e identificar as coisas, facilitando 
encontrá-las quando desejado); Seisou -senso de zelo
(criar e manter um ambiente físico agradável); Seiketsu -
senso de higiene (cuidar da saúde física, mental e 
emocional de forma preventiva); Shitsuke - senso de 
disciplina (manter os resultados obtidos por meio da 
repetição e da prática) 



Que perfil de trabalhador formamos 

nas nossas escolas?



Que ensino profissional foi 

oferecido nesse processo?
• 1867 foi criada, por meio da Lei 150 a escola de 

Pedagogia, em Curitiba

• Origem da área contábil, 1869, criada a Escola Alemã

• Em 1880, foi criada a Escola de Aprendizes de 
Marinheiros de Paranaguá que se destinava a órfãos, 
desvalidos e rebeldes

• 1888 foi criada, na capital, uma escola destinada ao 
ensino prático da agricultura

• Em 1910, foi implantada a Escola de Aprendizes e 
Artífices do Paraná, em um prédio próximo da Praça 
Carlos Gomes, onde eram ministradas aulas de feitura, 
vestuário, fabricação de calçados e ensino elementar, 
inicialmente, destinadas às camadas menos favorecidas 
e aos marginalizados



• 1940, a Escola Profissional Coronel Tibúrcio

Cavalcante. Essa escola oferecia, principalmente, 
curso na área de Mecânica Ferroviária.

• 1944, foi instalada a primeira Escola de 
Aprendizagem do SENAI

• SENAC - criado em 10 de janeiro de 1946

• Em 1953, foi aprovado o Regulamento das 
Escolas dos Trabalhadores Rurais e das 
Escolas dos Pescadores.

• escola florestal do Brasil foi criada em 30 de 
maio de 1960, em Minas Gerais, mas foi 
transferida para o Paraná em 1963

• 1960, o Instituto Técnico de Química Industrial



• 1982- Lei 7044 que instituía o 
“propedêutico

• Richa (1983-1987), o leque de 
habilitações,  foi reduzido. No referido 
governo  recomendou-se que se 
valorizasse mais o Magistério, a 
Contabilidade e a Agropecuária.

• reformulação do curso de Magistério 
iniciou em 1983

• Em 1987 e 1988, no governo Álvaro Dias 
houve encontros para a reestruturação do 
2o. Grau



• Governo Requião 91 a 94

• 699 instituições de ensino ofertavam 
habilitações profissionais e/ou educação geral. 
Destacavam-se: Magistério e Contabilidade. 
Ofertadas matrículas no Ensino Técnico 
Agrícola (Agropecuária, Florestal e Psicultura) 
em 13 colégios que funcionavam em regime de 
internatos ou cooperativas-escola 

• Em 1994 eram ofertadas 1395 habilitações

• 1995, do total de 351.738 alunos do 2o. grau, 
41,48% estavam matriculados em cursos de 
educação geral e 58,52% em cursos 
profissionalizantes (ou seja, 205.837 matrículas)



• 1995 a 2002 – Governo Lerner

• PROEM

• Fechamento gradativo Ensino Profissional 

(apenas US$ 20,3 milhões dos US$ 222 milhões 

se destinavam ao ensino profissional)

• Decreto 2208/97 – oferta nível básico, 

concomitante e pós médio

• Prêmios de Referência em Gestão

• Auditoria nas escolas para pressionar aumento 

no índice de aprovação

• Privatização



• 2003 a 2010 – Governo Requião

• Retomada Ensino Profissional

• Decreto 5154/04 – ensino integrado

• (205.837 matrículas no Ensino Profissional em 

1995) 

• 2003 – 13 557 matrículas

• 2005 - 51.634 matrículas

• Hoje (2011) 102.000 matrículas (considerando 

Integrado, subsequente, Proeja, Projovem 

Campo, Magistério)

• 2011 – projeto lei do Pronatec – retrocesso?



O que isso nos leva a pensar?



Dados da evasão e reprovação 

nos NRE do Paraná



QUAIS SÃO AS POSSÍVEIS 

CAUSAS DA EVASÃO? 

QUAIS SÃO INTERNAS E 

QUAIS SÃO EXTERNAS?



Causas da evasão (quais são internos e 

externos?)
• Problemas com professor, com diretor, com escola 

• Necessidade de trabalhar

• Falta de interesse

• Difícil acesso

• Problemas de saúde

• Gestação

• Violência

• Incapacidade intelectual ou sentimento de incapacidade intelectual

• Maus tratos familiares

• Baixo retorno futuro

• Choques negativos na renda dos pais

• Falta de dinheiro para despesas (transporte, material, vestuário...)

• Ideológicas

• Criminalidade

• Falta de documentação

• Multirrepetência

• Escola não atende necessidades do mercado de trabalho



O QUE FAZER?



Não podemos esquecer, segundo Frigotto 
(1996) que o embate se trava na jaula 
onde os tigres cuidam de suas crias. É 
preciso reafirmar a luta por uma escola 
unitária, com formação politécnica, 
portanto, também ‘política’, que sirva de 
instrumento de luta para a contraposição 
à atual sociabilidade. E essa luta não pode 
esperar a existência de outra 
sociabilidade, precisa começar no interior 
da ‘velha, mas atual  sociabilidade’.-


