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RESUMO  
A partir da inserção como assistente social no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) - Campus Jacareí, são 
tecidas reflexões teórico-críticas sobre a educação, o trabalho e o 
urbano na sociedade capitalista. Evidencia-se a histórica interface entre 
educação e trabalho, apresenta considerações sobre as transformações 
no mundo do trabalho e no espaço urbano, com ênfase na realidade da 
formação sócio histórica brasileira e, em específico, do Vale do Paraíba-
SP. Ao cotidiano da política social vivenciado no âmbito da educação 
profissional e tecnológica já tão permeado por importantes desafios na 
(re)afirmação da materialização do direito social, conclui-se que é 
importante considerar as determinações do mundo do trabalho e do 
urbano que repercutem no cotidiano da política social e na vida dos 
sujeitos estudantes da classe trabalhadora. 

 
Palavras-chave: Educação; Trabalho; Urbano. 

 

ABSTRACT 
From the insertion as a social worker at the Federal Institute of 
Education, Science and Technology of São Paulo (IFSP) - Campus Jacareí, 
theoretical-critical reflections on education, work and the urban in 
capitalist society are woven. The historical interface between education 
and work is evidenced, it presents considerations about the 
transformations in the world of work and in the urban space, with 
emphasis on the reality of the Brazilian socio-historical formation and, 
in particular, of Vale do Paraíba-SP. To the daily life of social policy 
experienced in the scope of professional and technological education, 
already so permeated by important challenges in the affirmation of the 

 
1 Assistente Social no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Jacareí. 
Docente na Universidade do Vale do Paraíba (Univap). Mestre em Serviço Social pela PUC-SP e em 
Avaliação e Gestão de Políticas Sociais pela Universidade de Grenoble Alpes – França. E-mail: 
thais.resteves@gmail.com. 
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materialization of social law, it is concluded that it is important to 
consider the determinations of the world of work and the urban that 
have repercussions on daily life of social policy and in the lives of 
studentes. 

 
Keywords: Education; Work; Urban. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a denominada Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica vivenciou 

nas últimas décadas a maior expansão de sua história. De acordo com dados do Ministério da 

Educação (MEC), até 2002 havia 140 campi dos hoje denominados Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFs2) em todo o país. Entre 2003 e 2010, esse número já havia 

avançado para 354 campi. No período que corresponde aos anos de 2011 a 2014, atingiu-se a 

marca de 562 campi dos IFs presentes em todos os estados do país. Segundo Arcary (2015), 

nenhuma esfera da educação pública no Brasil, em nenhum nível de ensino, passou por tantas 

mudanças como a educação profissional.  

Nesse sentido, pode-se considerar essa significativa expansão como um avanço no que 

diz respeito à ampliação dos direitos sociais na esfera pública. Entretanto, tal processo deve ser 

compreendido em sua essência, na perspectiva da apreensão de suas múltiplas determinações. 

Assim, apesar da expansão da rede federal e dos avanços em direção à democratização do 

acesso à educação na última década3, é importante destacar que essas mudanças vêm num 

contexto em que a educação superior é fortemente caracterizada pela massificação, 

privatização, diversificação institucional, financeirização, bem como de (contra)reformas da 

educação superior em diversos países. Em relação à educação básica, tem-se uma fragilidade 

do ensino fundamental, (re)afirmada na dualidade do acesso ao conhecimento – escola pública 

para os “pobres” e privada para aqueles que podem pagar. Tal problemática torna-se um 

verdadeiro abismo no ensino médio, última etapa da educação básica, já que a maioria dos 

jovens brasileiros sequer acedem à escola. Estima-se que trinta milhões de jovens no país 

 
2 Os IFs foram criados a partir da promulgação da Lei Federal n° 11.892/2008, que instituiu a Rede de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Os IFs, de acordo com a lei 
supracitada, são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 
especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base 
na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas (BRASIL, 2008). 
3 Refere-se aqui principalmente ao aumento do número de vagas e de matrículas e à Lei n° 12.711/2012 (conhecida 
como “Lei de Cotas”). 
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deveriam estar cursando o ensino médio, dos quais apenas dez milhões estão na escola 

(FRIGOTTO, 2017). 

Importa salientar alguns elementos da conjuntura brasileira do final dos anos 2010 e 

início dos anos 2020, sob a égide do capital financeiro e agravada por ataques à frágil 

democracia brasileira, com consequente perdas de conquistas sociais. Dentre as medidas 

governamentais adotadas, que impactam diretamente o mundo do trabalho e a educação, 

pode-se citar, dentre outras: a promulgação da Emenda Constitucional n° 95/2016, que congela 

os gastos primários do governo federal por vinte anos, impossibilitando por exemplo a 

efetivação do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024; a Lei nº 13467/2017 da Reforma 

Trabalhista, que, dentre outras alterações, modificou o sistema de relações de trabalho 

brasileiro, fragilizou a proteção coletiva pelas entidades sindicais e limitou a atuação da justiça 

trabalhista; e o que, nas palavras de Frigotto (2017), é uma verdadeira “interdição do futuro”: 

a Reforma do Ensino Médio, implementada através da Medida Provisória n° 746/2016, que terá 

como consequências o não acesso à universidade àqueles que o conquistaram recentemente e 

a interdição ao trabalho complexo à maioria dos jovens, que ficarão impossibilitados de deter 

os conhecimentos da ciência (FRIGOTTO, 2017).  

Não obstante, com a ascensão do governo Bolsonaro à presidência do país em 2019 e 

sua evidente necropolítica e negacionismo científico, a série de medidas que têm sido tomadas 

pelo MEC acentuam a histórica dualidade de ensino – como por exemplo a não aprovação do 

orçamento público destinado à educação em sua integralidade; o reforço de um projeto 

educacional conservador, a partir por exemplo de programas de escola cívico-militar; a 

aceleração de ações no sentido de ampliação do ensino à distância - em detrimento do 

presencial - em todos níveis escolares; a decisão pela manutenção do Exame Nacional de Ensino 

Médio (ENEM) em tempos de pandemia devido ao coronavírus-COVID19. Nesse sentido, são 

inúmeros os desafios colocados à defesa da educação pública, gratuita, de qualidade e 

socialmente referenciada. 

Feitas essas importantes considerações, vale afirmar o entendimento da educação 

enquanto um complexo constitutivo da vida social, tendo, portanto, uma importante função na 

dinâmica da reprodução social. Nesse sentido, só é possível compreendê-la através da sua 

relação com o trabalho – na tradição marxista, categoria fundante do ser social. Frigotto (2010) 

destaca que, no âmbito da educação, o trabalho, na perspectiva marxista de categoria 
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ontológica e econômica central, constitui-se como um dos eixos mais debatidos, tanto para a 

crítica da perspectiva economicista, instrumentalista e moralizante da educação e qualificação, 

quanto na sinalização de que tipo de concepção de educação e de qualificação humana se 

articula às lutas e interesses das classes populares.  

Entende-se que a educação profissional e tecnológica é um campo importante para 

refletir sobre concepções e projetos de educação, perpassando pela discussão de política social 

e da centralidade do trabalho na vida social. Nessa perspectiva, é fundamental entender a 

educação como parte constitutiva da política social do Estado capitalista, nos marcos das 

transformações do mundo contemporâneo e na especificidade da formação social brasileira. 

Ademais, entende-se que as instituições educacionais se instalam num “chão”, onde a política 

educacional se materializa. Nesse sentido, pretende-se relacionar também essa política social 

com o urbano na sociedade capitalista.  

A partir dessas considerações introdutórias, este ensaio, a partir de uma revisão 

bibliográfica, tem como objetivo tecer reflexões teórico-críticas sobre a importância de 

compreender a política educacional em interface com o trabalho e o urbano na sociedade 

capitalista. A partir da inserção da autora no trabalho como assistente social no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Campus Jacareí - localizado na 

região do Vale do Paraíba-SP, o presente texto indica a necessidade de compreender os modos 

de vida dos sujeitos estudantes que vivem o espaço institucional (IFs), como também vivem a 

extensão urbana vale-paraibana e as mudanças no mundo do trabalho.  

 

2 NOTAS SOBRE EDUCAÇÃO E TRABALHO NA SOCIEDADE CAPITALISTA: uma interface 

(re)conhecida 

 

Como toda política social, a política de educação é também um espaço contraditório 

que expressa as lutas de classes. Martins (2014), com base em Gramsci, explica que o 

capitalismo, com fins de manutenção do controle sobre a sociedade, não utiliza apenas de 

coerção, violência política ou econômica, mas precisa também de coerção ideológica, cujo 

instrumento é a cultura hegemônica burguesa, que é transformada em senso comum. Nesse 

sentido, faz uso da instituição escolar, que visa, em última instância, à transmissão dos 

conhecimentos acumulados historicamente pela sociedade e à formação de valores. Ao mesmo 
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tempo, a educação tem uma importância estratégica e contraditória para elevação cultural4 das 

massas, na medida em que lhes possibilita conhecer e dominar os mecanismos de reprodução 

global da formação econômico-social, que são passíveis de transformação. Portanto, a 

educação, como instrumento social, possibilita a reprodução da ideologia dominante ou o 

desenvolvimento de uma cultura contra-hegemônica, que instrumentalizará o homem para se 

opor às diferentes formas de opressão e alienação, próprias da sociedade capitalista. 

Para além da questão da coerção ideológica, a educação na sociedade capitalista em sua 

expressão institucionalizada (através da escola ou de sistemas de ensino), também responde às 

necessidades do capital no sentido de formação de mão de obra para o seu desenvolvimento 

econômico e produtivo. 

Ademais, de acordo com Almeida (apud MARTINS, 2014)  

 

[...] a política de educação pode ser concebida também como expressão da própria 
questão social na medida em que representa o resultado das lutas sociais travadas 
pelo reconhecimento da educação pública como direito social (p.43). 

 

De uma maneira geral, as abordagens do Estado em relação à questão social se 

estruturam  

 

a partir da forma de organização da sociedade capitalista e dos conflitos e contradições 
que permeiam o processo de acumulação, e ‘das formas pelas quais as sociedades 
organizaram respostas para enfrentar as questões geradas pelas desigualdades 
sociais, econômicas, culturais e políticas.’ (CHIACHIO apud YAZBEK, p. 3, 2010). 

 

Dessa forma, em vários países a educação foi concebida enquanto um direito social 

efetivo e universalmente garantido, como etapa fundamental do próprio processo de 

consolidação do modo de produção capitalista, isto é, como valor universal, sendo condição 

necessária ao desenvolvimento das forças produtivas (ALMEIDA apud MARTINS, 2014). 

Em nosso país, a educação é considerada um direito social, previsto na Constituição 

Federal de 1988, embora não integre o sistema de seguridade social brasileiro5. Para Almeida 

 
4 Para Gramsci, a cultura não se restringe ao conhecimento, mas abarca o posicionamento crítico diante da história, 
pois por meio da “[...] conquista de uma consciência superior [...] cada qual consegue compreender o seu valor 
histórico, sua própria função na vida, seus próprios direitos e deveres” (GRAMSCI apud MARTINS, 2014, p.42). 
5Vale destacar que no documento “Carta de Maceió”, elaborado pelo Conjunto CFESS/CRESS em 2000, há a defesa 
de um conceito mais amplo de seguridade social, que incorpore outras políticas sociais, para constituir um 
verdadeiro padrão de proteção social no Brasil. 
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(apud MARTINS, 2014), apesar dessa previsão legal, uma das características da política de 

educação brasileira é que ela não constituiu de fato um direito social efetivo e universalmente 

garantido, conforme ocorreu em vários países. 

Somado a isso, a onda neoliberal tem sido determinante para o desenvolvimento de 

uma política econômica voltada para a rentabilidade econômica em detrimento dos avanços 

sociais (BOSCHETTI, 2009). Nesse sentido, no contexto atual, a educação tem sido vista e 

assumida como um novo ciclo de acumulação do capital (MARTINS, 2012). 6 

Certo é que a política social, inscrita na contradição entre capital e trabalho, atendendo 

às necessidades de ambos, 

 

configura-se, no contexto da estagnação, como um terreno importante da luta de 
classes: da defesa de condições dignas de existência, face ao recrudescimento da 
ofensiva capitalista em termos do corte de recursos públicos para a reprodução da 
força de trabalho. (BEHRING, 2009, p. 316 – grifo da autora). 

 

Historicamente, na perspectiva das classes dominantes, a educação da classe 

trabalhadora deve dar-se a fim de habilitá-la técnica, social e ideologicamente como mão-de-

obra para o trabalho. Já na perspectiva da classe trabalhadora, a educação é entendida como 

desenvolvimento de potencialidades e apropriação de “saber social”. Tal embate, conforme 

afirma Frigotto (2010), aparece repleto de sutilezas, corroborando o risco de tomar-se o 

movimento da realidade na sua imediaticidade fenomênica ou no plano político-jurídico e 

ideológico, como sendo a própria realidade concreta. Esse risco assume um caráter mais crucial 

na medida em que as mudanças tecnológicas e das formas de sociabilidade capitalista são 

entendidas como a superação das relações sociais capitalistas.  

Retomando às ideias de Frigotto (2010), de que no âmbito da educação, o trabalho, na 

perspectiva marxista de categoria ontológica e econômica central, constitui-se como um dos 

eixos mais debatidos, entende-se trabalho, em seu sentido ontológico, como a atividade 

realizada pelo ser humano que, em interação com a natureza, transforma matérias desta em 

produtos que atendem e satisfazem às suas necessidades. Portanto, o trabalho faz referência 

ao próprio modo de ser dos homens e da sociedade, o que Antunes (2005) tão bem sintetiza: 

“[...] a importância da categoria trabalho está em que ela se constitui como fonte originária, 

 
6 Cabe citar que a educação foi objeto de investimento do capital estrangeiro nos últimos anos, sendo que no Brasil 

muitas instituições de ensino foram compradas por grandes grupos educacionais estrangeiros. 
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primária, de realização do ser social, protoforma da atividade humana, fundamento ontológico 

básico da omnilateridade humana” (p. 167).  

Ocorre que em determinadas condições histórico-sociais - nas quais o produto da 

atividade do homem não lhe pertence, já que há a exploração do homem pelo homem, os 

produtos do trabalho e da imaginação humanos passam a controlar os homens, deixando de 

aparecerem como objetivações que expressam a humanidade dos homens. Assim, “[...] entre 

os homens e suas obras, a relação real, que é a relação entre criador e criatura, aparece 

invertida – a criatura passa a dominar o criador” (NETTO; BRAZ, 2007, p. 44).  

 

Essa inversão caracteriza o fenômeno histórico da alienação. E se trata mesmo de um 
fenômeno histórico porque, embora se configurando com um fato de grande 
perdurabilidade, verdadeiramente trans-histórico, as condições sociais em que ele se 
processa não são eternas nem naturais – são condições que podem ser superadas no 
curso do desenvolvimento histórico [...] (NETTO; BRAZ, 2007, p. 45).  

 

No capitalismo, o trabalho constitui uma mercadoria, com uma peculiaridade: é a única 

mercadoria que cria valor. Esse modo de produção funda-se na exploração do trabalho, de onde 

advém o lucro dos proprietários dos meios de produção, através da mais-valia (trabalho 

excedente, não pago). O trabalho, nesse sentido, responde aos interesses da classe dominante, 

estando o fenômeno da alienação fortemente presente. De acordo com Antunes (2005), o 

trabalho assume nesse modo de produção necessariamente uma forma assalariada, fetichizada 

e estranhada.  

Ao trazer a discussão do trabalho para a atualidade, apreende-se a existência, a partir 

das transformações societárias iniciadas nos anos 1970, da tese do fim das classes sociais ou 

até mesmo o fim da “sociedade do trabalho”. Antunes (2005), por sua vez, refuta essa tese, 

analisando que o que se registra são mutações ou metamorfoses no mundo do trabalho. 

Persiste a centralidade deste, apesar das mudanças nos processos de trabalho e de a “classe 

que vive do trabalho” hoje se constituir num conjunto bastante heteróclito.  

Dessa maneira, o autor, a partir do referencial marxista, utiliza a expressão “classe-que-

vive-do-trabalho” para identificar a forma de ser da classe trabalhadora na atualidade. Para ele, 

ela inclui a totalidade daqueles que vendem sua força de trabalho, sendo que o núcleo principal 

são ainda os trabalhadores produtivos, cuja parte central é o proletariado industrial. 

Esse entendimento ampliado permite reconhecer que o mundo do trabalho tem sofrido 

importantes mudanças pós-1970, tais como: a redução do proletariado industrial; a 
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incorporação do trabalho feminino de modo desigual e diferenciado, com maior precariedade; 

os assalariados no setor de serviços; o trabalho no “terceiro setor” e as novas formas de 

trabalho em domicílio; a exclusão dos jovens e dos trabalhadores considerados “velhos” pelo 

capital; a ampliação do trabalho informal; o aumento do exército industrial de reserva 

(ANTUNES, 2005).  

As transformações societárias em nível mundial que se iniciam a partir de 1970, que 

trouxeram grandes implicações para o mundo do trabalho em escala global, também ocasionou 

a urbanização acelerada, que por sua vez provocou mudanças substantivas no espaço. Pode-se 

dizer, a partir do pensamento de Henri Lefebvre (apud Monte-Mór, 2006), que as cidades 

industriais dão lugar, assim, às cidades “urbanas”.  

 

2.1 A POLÍTICA SOCIAL E O URBANO: ELEMENTOS PARA SE PENSAR A EDUCAÇÃO E O 

TRABALHO NA VIDA COTIDIANA A PARTIR DO VALE DO PARAÍBA-SP 

 

Entende-se como necessário compreender a persistência das relações sociais 

capitalistas na atualidade, particularizadas no Brasil em face da sua condição de país capitalista 

dependente. Sobre essa questão, Ianni (2004) refere-se ao processo denominado de 

desenvolvimento desigual e combinado, que caracteriza toda a formação social brasileira. 

Segundo o autor, a lei do desenvolvimento desigual e combinado é uma teoria originalmente 

formulada por León Trotsky, que compreende a ocorrência simultânea de aspectos avançados 

e atrasados no processo de desenvolvimento econômico dos países, especialmente revelada 

nos países de capitalismo periférico. O autor analisa, com base nessa reflexão, que a história 

brasileira carrega uma considerável desarticulação. “[...] Uma formação social na qual 

sobressaem ritmos irregulares e espasmódicos, desencontrados e contraditórios. [...] A nossa 

história ainda é, por isso, em muitos casos, uma atualidade” (p.60).  

Ianni (2004) infere, então, que a peculiaridade básica da formação social brasileira, que 

adentra o século XX - e pode-se dizer que também o século XXI – é a de que o presente 

capitalista, industrializado, urbanizado, convive com vários momentos pretéritos, sempre 

respondendo ao comando da reprodução ampliada do capital, em escala internacional. “O 

Brasil Moderno parece um caleidoscópio de muitas épocas, formas de vida e trabalho, modos 

de ser e pensar [...]” (p. 61).  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2255 

Compreende-se que o Vale do Paraíba-SP é uma região em que a expressão de 

caleidoscópio é evidente, quando partimos de uma análise sócio-histórica da sua constituição 

enquanto espaço. Dessa maneira, como bem sintetizam Neto e Mello (2010), no que diz 

respeito à conformação espacial do Vale do Paraíba, houve  

 
[...] a transformação do espaço de ocupação homogênea e distribuída, legado pelo 
modo de produção da cultura cafeeira, para a concentração crescente em direção aos 
centros do Médio Vale, em sua fase pioneira, passando à região bipolarizada da 
ocupação fordista inicial para atingir finalmente a configuração marcada pelo polo 
regional que completa o modo da organização moderna representado por São José 
dos Campos. (p. 69). 

 

O Vale do Paraíba, durante grande parte do século XX, caracterizou-se historicamente 

como um importante polo de atração de trabalhadores em busca de empregos, principalmente 

em suas indústrias. Na região constituiu-se um importante proletariado industrial, além da 

ocorrência do trabalho informal, característica de países de capitalismo dependente como o 

Brasil, e do desemprego. 

Monte-Mór (2006) assinala que a cidade pode ser compreendida historicamente como 

o resultado do aprofundamento da divisão socioespacial do trabalho de uma comunidade. 

Desse modo, isso implica, de um lado, um sedentarismo e uma hierarquia socioespacial interna 

à comunidade e, de outro, movimentos regulares de bens e pessoas entre comunidades.  

A cidade foi condição essencial para o desenvolvimento industrial, já que, além de 

concentrar a população consumidora, também reunia os trabalhadores e as condições gerais 

de produção para instalação das fábricas. Nesse sentido, o espaço urbanizado começa a se 

formar em função das demandas da produção industrial, bem como das necessidades da 

reprodução coletiva da força de trabalho. Desse modo, as grandes cidades industriais 

estendem-se sobre suas periferias de modo a acomodar as indústrias, seus provedores e 

trabalhadores, gerando amplas regiões urbanizadas no seu entorno: as regiões metropolitanas 

(MONTE-MÓR, 2006).  

Compreende-se que a interface das políticas sociais com o espaço urbano deve ser 

pensada para além das técnicas que procuram organizar o espaço, bem como dos indicadores 

socioeconômicos disponíveis, apesar de eles serem relevantes para quaisquer ações públicas. 

Constitui uma necessidade compreender o espaço também na forma como ele foi produzido, 

além de como ele é vivenciado em seu cotidiano.  
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Como mostra Henri Lefebvre no conjunto de sua obra, mas também Agnes Heller em 

vários de seus livros, não ignorar a vida cotidiana é o ponto de partida para decifrar 

sociologicamente o possível. “Decifrá-lo na trama que enreda o repetitivo nos desafios e 

possibilidades do que não se repete, da História que na própria vida cotidiana propõe e define 

a práxis criativa que a transforma [...]” (MARTINS, 2015, p.12-13).  

Para Lefebvre (1989), a extensão do urbano tende ao risco de homogeneizar o espaço, 

como também o fragmenta e o hierarquiza. Ademais, quanto mais a cidade se estende, mais as 

relações sociais se degradam. A vida na cidade não deu lugar a relações sociais inteiramente 

novas, ao contrário: pode-se dizer que a extensão das antigas cidades e a constituição de novas 

conservam as relações de dependência, de dominação, de exclusão e de exploração. Desse 

modo, a vida nas cidades agravou-se em relação, por um lado, à extensão das formas urbanas 

e, por outro, à ruptura com as formas tradicionais do trabalho produtivo.  

Desse modo compreende-se que as cidades vale-paraibanas estendem o urbano-

industrial, com todas as implicações disso, inclusive pela tendência de homogeneizar todos os 

espaços. Conforme nos aponta Koga e Ramos (2011), que tratam especificamente da política 

de assistência social, mas cuja análise podemos reportar para a educação profissional e 

tecnológica, constitui um dos principais desafios à política pública o (re)conhecimento das 

particularidades do território a partir de sua dinâmica, e não somente de suas estatísticas 

oficiais. Ao que os pesquisadores alertam sobre a insuficiência da dimensão territorial da 

política pública, caso ela permaneça restrita ao institucional, sem conseguir ir além do aspecto 

administrativo.  

Nesse sentido, faz-se necessária a incorporação do que Koga e Ramos (2011) 

denominam “território vivo e vivido”, evidenciando os aspectos coletivo e público a se 

fortalecer nas mediações das ações cotidianas desenvolvidas no âmbito da política pública. 

Dessa maneira, uma possibilidade é (re)conhecer as trajetórias de vida dos sujeitos, 

denominados “usuários” das políticas públicas, sendo que relevantes estudos sobre cidades 

têm sido feitos tomando como referência a história de vida e a análise de trajetórias (Ibidem, 

2011).  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da inserção profissional da autora no espaço sócio-ocupacional da educação 

profissional e tecnológica e suas consequentes indagações referentes à interface entre 

educação, trabalho e urbano, neste ensaio o esforço se direcionou para evidenciar a 

importância de se considerar essas categorias de análise, que incidem no cotidiano dos sujeitos 

e da política social. 

Nesse sentido, ao cotidiano da política social vivenciado no âmbito da educação 

profissional e tecnológica já tão permeado por importantes desafios na (re)afirmação da 

materialização do direito social, compreende-se a importância de considerar as determinações 

do mundo do trabalho e do urbano que repercutem na vida dos sujeitos estudantes da classe 

trabalhadora.  

A partir das reflexões teórico-críticas realizadas, evidenciou-se, então, que o tema ainda 

demanda maiores aprofundamentos, em que a área do Serviço Social tem um importante 

contributo, devido à sua formação e atuação profissional; além da produção de conhecimento, 

em contato privilegiado com a realidade, a partir dos sujeitos sociais.  
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