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RESUMO 

Este trabalho tem o propósito de subsidiar discussões a respeito da 
ergopsicomotricidade e suas implicações sobre os vínculos no contexto laboral atual. 
Fruto de pesquisa bibliográfica e orientado pelo método da ciência da história, ao 
perseguirmos a articulação entre trabalho, desenvolvimento humano e processos 
vinculares, buscamos apreender: a) como se formam as relações vitais do homem, ou 
seja, as formas de produção de sua existência, em determinadas condições históricas; b) 
que estrutura particular (sentido pessoal) engendra tais relações e; c) como a estrutura 
da consciência se transforma com a estrutura da atividade humana, mais 
especificamente, o trabalho. Neste sentido, explicitamos que o estranhamento relativo 
aos eixos produto-produtor e trabalhador-trabalho reflui sobre o próprio trabalhador e 
sobre as relações com seus pares. Isto é, quanto mais simplificado e fragmentado se 
torna o trabalho, quanto mais coletiva a produção e o trabalhador, mais fragmentada a 
relação que o mesmo estabelece com seus pares. Sendo assim, ao assumirmos o prefixo 
ERGO, identificando uma área da psicomotricidade, explicitamente vinculada ao 
mundo do trabalho, assumimos o compromisso de investir nossa competência técnica e 
política, no intuito de oferecer à sociedade, mais especificamente à classe trabalhadora, 
subsídios teórico-práticos, para que os modos e as relações de produção da existência 
superem suas formas alienadas e alienantes.  
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Introdução 

Em que pesem os esforços dos pesquisadores do campo psicomotor na produção 

de conhecimento, os quais historicamente vêm proporcionando uma apropriação cada 

vez mais complexa do ser humano, a partir do estudo de “seu corpo em movimento e 

em relação ao seu mundo interno e externo” (SBP, 1995), a articulação explícita entre 

os processos psicomotores e o mundo do trabalho, fundante para o entendimento de tais 

relações, raramente é tomado como destaque, nos estudos e debates entre os 

psicomotricistas. 

Neste sentido, cabe ressaltar nosso entendimento de que a discussão sobre 

ergopsicomotricidade porta, em potencial, um caráter superador e sintético em relação à 

produção da área. Utilizamos o termo “superador” diferentemente daqueles que 

entendem superação em seu caráter excludente entre as diferentes abordagens, mas em 

seu aspecto de incorporação, orientado por uma perspectiva materialista, histórica e 



dialética. Sintético, na medida em entendemos a possibilidade deste debate tomar a 

produção da existência humana na perspectiva de totalidade, como elemento 

constitutivo de e constituído por suas dimensões motoras, cognitivas e afetivas, 

concretamente indissociáveis. 

Desta forma, assumindo a psicomotricidade como área do conhecimento, que 

tem por objeto o corpo e o movimento humano em suas relações sociais e de produção 

(SILVA, 2002), nos colocamos próximos a Marx (2001:211), entendendo o trabalho 

como:  

(...) um processo de que participam o homem e a natureza, processo 
em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e 
controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a 
natureza como uma de suas forças.  Põe em movimento as forças 
naturais de seu corpo – braços, pernas, cabeça e mãos -, a fim de 
apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à 
vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-
a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve as 
potencialidades nela adormecidas e submete ao seu domínio o jogo de 
forças naturais. 

Ao pretendermos, portanto, empreender um estudo que vise refletir sobre a 

ergopsicomotricidade e os processos vinculares no contexto de trabalho contemporâneo, 

guardado os limites desta comunicação, entendemos como necessária uma abordagem 

que evidencie: a) como se formam as relações vitais do homem, ou seja, as formas de 

produção de sua existência, em determinadas condições históricas; b) que estrutura 

particular (sentido pessoal) engendra tais relações e; c) como a estrutura da consciência 

se transforma com a estrutura da atividade humana, mais especificamente, o trabalho. 

Segundo esta orientação, ao articularmos trabalho, desenvolvimento humano e 

suas dimensões vinculares:  

(...) consideramos a consciência (o psiquismo) no seu devir e no seu 
desenvolvimento, na sua dependência essencial do modo de vida, que 
é determinado pelas relações sociais existentes e pelo lugar que o 
indivíduo considerado ocupa nestas relações. Assim devemos 
considerar o desenvolvimento do psiquismo humano como um 
processo de transformações qualitativas. Como efeito, visto que as 
condições sociais da existência dos homens se desenvolvem por 
modificações qualitativas e não apenas quantitativas, o psiquismo 
humano, a consciência humana, transforma-se igualmente de maneira 
qualitativa no decurso do desenvolvimento histórico e social. 
(LEONTIEV, s/d:95) 

Isto implica afirmar que os processos imanentes à formação dos sentidos 

pessoais e destes, as expressões e os modos vinculares, encontram-se intimamente 

articulados às significações sociais mais amplas. Desta maneira, “o homem que percebe 



e pensa o mundo [e age sobre ele] enquanto ser sócio-histórico está, ao mesmo tempo, 

armado e limitado pelas representações e conhecimentos da sua época e da sua 

sociedade” (LEONTIEV, s/d:100); neste caso, daquela fundada na sociedade de classes, 

mais especificamente, no modo de produção capitalista. 

 No sentido de cumprir nossos propósitos - subsidiar as discussões sobre 

ergopsicomotricidade e suas implicações sobre os vínculos no contexto laboral atual -, 

este trabalho, fruto de pesquisa bibliográfica, encontra-se dividido em três partes. Na 

primeira, intitulada “Cooperação primitiva: sentido, significação e apropriação do 

humano”, nos dedicamos a evidenciar o papel constitutivo da consciência ou do 

psiquismo humano, exercido pelo modo de produção cooperado, denominado 

“Cooperação Primitiva”. Na segunda parte, denominada “Cooperação no modo 

capitalista de produção: quando o sentido se dissocia da significação”, procuramos 

demonstrar o processo de transformação sofrida pela cooperação no modo capitalista de 

produção, a constituição do “trabalhador coletivo” e suas consequências para o 

desenvolvimento da consciência humana e das relações entre pares. Na terceira parte, 

“considerações finais”, a guisa de fechamento, procuramos tecer reflexões a respeito da 

ergopsicomotricidade e sua premente tarefa, na atualidade dos contextos laborais.  

1 Cooperação primitiva: sentido, significação e apropriação do humano 

A mutualidade, a cooperação, enquanto elemento central da atividade humana 

ocupa lugar fundante no fazer histórico do homem. Segundo Marx (2001:378) “[chama-

se] cooperação a forma de trabalho em que muitos trabalham juntos, de acordo com um 

plano, no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes, mas 

conexos.” O quanto ele se apropria ou não deste fato é o que determinará o grau de 

consciência e de liberdade do indivíduo. Analisemos, pois, esta questão. 

A cooperação primitiva encontra-se, a alguns milhares de anos, separada da 

cooperação simples e da cooperação composta, elementos do modo de produção 

capitalista em suas diversas formas. 

O trabalho coletivo fundado na cooperação primitiva se configura, dentre outros 

aspectos, pela interdependência consciente entre os diversos membros envolvidos na 

atividade, os quais, para que a atividade seja concluída com êxito, devem cooperar com 

ações específicas, relacionadas e distribuídas a partir de uma divisão social e técnica do 

trabalho ainda rudimentar, orientada por um plano comum regido, fundamentalmente, 



pela necessidade de sobrevivência da comunidade. Sobre este aspecto, Marx (2001:387) 

enfatiza que: 

A cooperação no processo de trabalho que encontramos no início da 
civilização humana, nos povos caçadores ou, por exemplo, na 
agricultura de comunidades indianas, fundamenta-se na propriedade 
comum dos meios de produção e na circunstância do indivíduo isolado 
estar preso à tribo ou à comunidade, como a abelha está presa à 
colmeia. 

Embora circunscrito a uma condição de dependência quase absoluta à sua 

coletividade, o homem, enquanto humano-genérico, sempre caminhou em inter-relação 

com a própria individualidade. Mediado pela atividade humana, ao transformar, 

conscientemente, os objetivos e as aspirações sociais em objetivos e aspirações 

particulares, o indivíduo, constituiu-se enquanto objetivação da sociedade ao mesmo 

tempo em que, pela socialização de sua particularidade, refluiu sobre ela, construindo 

nesta dialética, a história da humanidade.  

Na cooperação primitiva, pelo fato do resultado da atividade corresponder a 

todos, a divisão do trabalho não se apresenta como numa barreira entre o 

desenvolvimento humano-genérico e as possibilidades de desenvolvimento dos 

indivíduos. Deste modo, 

[o] princípio da unidade entre consciência e atividade demanda 
reconhecer o entrelaçamento entre ambas, que unas se objetivam sob a 
forma de atividade. Neste sentido, a consciência não pode ser “o que 
está dentro”, mas, sim, apreendida como ato psíquico experienciado 
pelo indivíduo e, ao mesmo tempo, expressão de suas relações com os 
outros homens e com o mundo.  (MARTINS, 2004:88) 

Uma vez que a consciência é psicologicamente caracterizada pela presença de 

uma relação interna específica entre sentido subjetivo, pessoal e significação – sentido 

objetivo -, pelo estudo desta relação podemos apreender aquela existente entre 

consciência e atividade.  

Tomando como ponto de partida os estudos de Leontiev (s/d), dentre outros 

(MARTINS, 2004; ROSLER, 2004; DUARTE, 2004), podemos apreender os aspectos 

fundamentais da significação, da seguinte forma: 

 A esfera de representações de uma dada sociedade, a sua ciência, a sua 

língua existem como sistemas de significações; 

 A significação pertence, antes de tudo, ao mundo dos fenômenos 

objetivamente históricos; 



 O homem, ao nascer, encontra um sistema de significações pronto, 

elaborado historicamente, e apropria-se dele tal como se apropria de um 

instrumento; 

 A significação é, portanto, constitutiva do homem enquanto ser sócio-

histórico é a forma sob a qual ele assimila a experiência humana refletida 

e generalizada; 

 Enquanto consciência individual, a significação não se desvincula de seu 

conteúdo objetivo; 

 Deste modo, a significação é mediadora do reflexo de mundo na 

consciência humana. 

Para Leontiev, portanto, significação é o resultado das apropriações efetivadas 

pelos homens, de todo sistema de objetivações elaborado historicamente. É: 

(...) aquilo que num objeto ou fenômeno se descobre objetivamente 
num sistema de ligações, de interações e de relações objetivas. A 
significação é refletida e fixada na linguagem, o que lhe confere a sua 
estabilidade. Sob a forma de significações linguísticas [sic], constitui 
o conteúdo da consciência social; entrando no conteúdo da 
consciência social, torna-se assim a ‘consciência real’ dos indivíduos, 
objetivando em si o sentido subjetivo que o refletido tem para eles.  
(LEONTIEV, s/d: 100) 

Desta maneira, na medida em que o sujeito se apropria das significações, ou 

seja, dos sentidos objetivos da realidade, também lhe confere um sentido próprio, um 

sentido pessoal, subjetivo. O sentido pessoal, por sua vez, ao mesmo tempo em que se 

diferencia do social está interpenetrado por ele; o sujeito é ao mesmo tempo aquele que 

age, mas, também, aquele que é, por assim dizer, agido pelos determinantes sócio-

históricos.  

Coerentes com o pensamento marxiano, afirmamos que não é a consciência do 

ser humano que determina o seu ser, mas o inverso, o ser social que determina a sua 

consciência. O fato psicológico que se refere ao sujeito é o de que se aproprie ou não, 

que assimile ou não uma dada significação e, em que grau isto acontece e qual a 

influência disto sobre sua personalidade. (LEONTIEV, op.cit.)  

Sendo assim, na medida em que o sentido pessoal traduz, precisamente, a 

relação do sujeito com os fenômenos objetivos conscientizados, quanto mais o sentido 

subjetivo coincida com o sentido objetivo, maior será o grau de consciência do sujeito 

enquanto ser sócio-histórico.  



Das hordas aos grupos, destes às comunidades e destas às sociedades, a 

complexificação das relações sociais mediadas pela cooperação, a qual avança em grau 

de complexidade na proporção direta do desenvolvimento dos modos de produção e das 

relações sociais, vai possibilitando e lapidando, sucessivamente, o desvelar do próprio 

indivíduo e do seu lugar na divisão social do trabalho. À medida que esta divisão se 

aprofunda, as ações especializadas tendem a acompanhar tal verticalização tornando-se, 

elas próprias, ramos de atividades.  

Evidenciando este processo histórico, podemos acompanhar sua objetivação, por 

exemplo, nas transformações técnicas sofridas pelos instrumentos ao longo do tempo. 

Cada detalhe acrescentado a um instrumento é, por um lado, um ato criativo particular 

que responde a uma necessidade específica que, por outro lado, não pode ser dissociado 

de uma dada necessidade e do grau de desenvolvimento material da sociedade na qual 

se insere, na medida em que é nela que as questões individuais se objetivam. Esta 

dinâmica entre necessidade social e individual, materializada nos instrumentos, é 

responsável, neste caso, pela diferenciação primitiva entre a pedra para cortar e a pedra 

para bater, figuras originais da faca e do pilão ou do machado e do martelo.  

O martelo, por sua vez, nas suas diversas versões contemporâneas - martelo do 

marceneiro, do ferreiro, do açougueiro etc. -, ao longo dos milhares de anos que se lhe 

separa da “pedra original”, recebeu aprimoramentos, ou seja, constituiu-se como 

objetivação das diversas novas necessidades e avanços técnico-científicos, resultantes 

dos sucessivos avanços mediados pela atividade humana. 

Neste sentido, o desenvolvimento das forças produtivas, paulatinamente, diluiu a 

base que sustentava a cooperação primitiva e ampliou o processo de divisão do trabalho 

e de afirmação da propriedade; a princípio comunal, depois familiar, posteriormente, 

das corporações/grêmios, até se constituir como propriedade privada legalmente 

instituída, no capitalismo.  

Deste processo resultou que a cooperação, historicamente, deixou de ser o modo 

de produção vigente de um determinado período, para ser um elemento, fundante, mas 

apenas um elemento, dos novos modos de produção que surgiram depois dela. 

Concomitantemente, o “alargamento do domínio do consciente, ao qual conduz 

necessariamente o desenvolvimento do trabalho, dos instrumentos, das formas e 

relações de trabalho, [preparou] a separação do sentido da significação”. (LEONTIEV, 

s/d:109)  



2 Cooperação no modo capitalista de produção: quando o sentido se dissocia 
da significação 

A cooperação primitiva, ao emancipar o humano da égide da animalidade e 

possibilitar o aprofundamento das relações sociais e de produção, ofereceu o ponto de 

partida para o surgimento de um tipo de atividade laboral e de trabalhador especializado 

- o artesão. 

Predominante no período feudal, o artesão, apresentou-se como a forma mais 

individualizada / especializada de trabalhador, o qual, 

(...) dispunha do domínio teórico-prático do processo de trabalho 
como um todo. Isto é, dominava um projeto teórico, intencional, 
necessário à realização de um certo produto e, para produzi-lo, 
contava com formação anterior que lhe assegurava destreza especial, a 
força necessária e habilidades específicas para operar certos 
instrumentos sobre a matéria-prima adequada, ao longo de todas as 
etapas do processo de trabalho. A formação desse trabalhador se 
realizava nas corporações, cujos estatutos impunham longos períodos 
de aprendizagem.  (ALVES, 1998:37) 

Denominado por Alves (1998) como trabalhador total, é a partir deste tipo de 

trabalhador que se desenvolveu a manufatura. Produto das necessidades acumuladas 

historicamente, a manufatura surgiu como forma da produção capitalista a partir do 

processo de crescimento da produção artesanal e da expansão dos mercados para 

territórios distantes. Neste contexto, impôs-se a presença de uma figura articuladora 

entre os processos de produção e os de circulação das mercadorias. Na medida em que 

este apareceu diante dos diversos produtores, como garantia de ampla colocação, no 

mercado, das mercadorias por eles produzidas, esta nova figura, que se afirma no 

cenário econômico por volta do século XVI, tinha, inicialmente, como principal 

vantagem de seu negócio, o fato de acumular riqueza no âmbito da circulação da 

mercadoria - compra por um preço e vende por um sobre preço. Paulatinamente seus 

domínios se expandem. Respondendo aos imperativos socioeconômicos, avança sobre o 

terreno dos artesãos assumindo a propriedade da matéria prima, fato que o obriga, para 

melhor controlar seus bens e a produção, a aglomerar os produtores isolados num único 

espaço físico. Dono da matéria prima e do espaço físico (meios de produção), ao não 

comprar mais o produto do trabalho, mas sim a própria força de trabalho - o produto do 

trabalho agora lhe pertence de saída -, tornou-se ele, então, o próprio capitalista. Deste 

modo, a partir da manufatura se institui e se consagra como conteúdo específico do 

modo capitalista de produção, a forma de divisão calcada na separação entre o produtor 

e o produto do trabalho e entre atividade material (o trabalho propriamente dito - a 



produção da mercadoria) e atividade intelectual (planejamento da produção). (KLEIN, 

2003) 

  Embora, em princípio, ainda se pudesse reconhecer na atividade material, a 

especificidade e a identidade do trabalhador, o trabalho na manufatura começa a tomar, 

para este trabalhador, um caráter de estranhamento. Neste sentido, temos que: 

(...) a cooperação simples, em geral, não modifica o modo de trabalhar 
do indivíduo, a manufatura o revoluciona inteiramente e se apodera da 
força individual de trabalho em suas raízes. Deforma o trabalhador 
monstruosamente, levando-o, artificialmente, a desenvolver uma 
habilidade parcial, à custa de repressão de um mundo de instintos e 
capacidades produtivas, lembrando aquela prática das religiões 
platinas onde se mata um animal apenas para tirar-lhe a pele ou o 
sebo. Não só o trabalho é dividido e suas diferentes frações são 
distribuídas entre os indivíduos, mas o próprio indivíduo é mutilado e 
transformado no aparelho automático de um trabalho parcial. (MARX, 
2001:415) 

Como se pode apreender do acima exposto, quanto mais a divisão do trabalho 

manufatureiro se intensifica, a separação entre produto e produtor e deste com a 

totalidade de seu trabalho, seguem o mesmo caminho. Se, algo do trabalho concreto e, 

portanto, algo da identidade do trabalhador individual ainda se mantinha preservada, 

com a múltipla divisão da atividade em operações cada vez mais simplificadas, o 

trabalho se tornou genérico, abstrato, desintegrando de vez a possibilidade de o 

trabalhador reconhecer na tarefa qualquer resquício de seu antigo ofício.  

Fragmentando o ofício especializado, o processo manufatureiro verticaliza o 

desenvolvimento de um tipo de trabalhador individual cuja habilidade é elevada à sua 

máxima potência, linearidade e constância de produção, quanto mais limitado ao 

exercício de uma única função ele fica.  

Paulatinamente, a divisão manufatureira do trabalho adquire sua forma clássica 

na medida em que, ao inserir a força produtiva individual, através da cooperação, numa 

cadeia de operações concomitantes e complementares, cria uma força produtiva nova, a 

saber, o trabalhador coletivo. O trabalhador coletivo é, por definição, uma entidade 

representativa da média das habilidades e da capacidade produtiva dos trabalhadores 

individuais de um determinado ramo de atividade produtiva. Segundo Marx, 

[o] trabalhador coletivo passa a possuir então todas as qualidades 
produtivas no mesmo grau elevado de virtuosidade e as despende ao 
mesmo tempo de maneira mais econômica, individualizando todos os 
seus órgãos em trabalhadores especiais ou em grupos de trabalhos 
aplicados em suas funções específicas”. (MARX, 2001:404) 



Este é o sentido que toma a cooperação no capitalismo. Se na cooperação 

primitiva, quanto mais implicado na atividade social encontrava-se o trabalhador, tanto 

mais o trabalho lhe favorecia constituir-se enquanto indivíduo; apropriar-se de si, de 

suas relações com os outros homens e com a natureza; no capitalismo, quanto mais 

implicado na atividade social está o indivíduo trabalhador, mais estranho às relações 

que estabelece com seus pares, com a natureza e depauperado de sua individualidade, 

ele se encontra. Isto é, quanto mais consubstanciado o trabalhador coletivo, mais 

fragmentado o trabalhador individual, quanto mais produtivo o primeiro se torna, mais 

empobrecido fica o segundo. Sendo assim, se na cooperação primitiva temos, o que 

podemos chamar trabalho apropriado, no capitalismo, a cooperação implicou, 

justamente, no seu revés – no trabalho estranhado, alienado.  

Uma vez subsumido pelo capital, na medida em que vende sua força de trabalho, 

vende a si próprio (corpo, energia, tempo e potencial criativo) para que o capitalista 

usufrua o produto de sua atividade. Torna-se ele mesmo uma mercadoria e sua 

atividade, bem como seu próprio corpo, dimensões estranhas a ele. Enquanto na 

cooperação primitiva a atividade social inclui um sentido pessoal, no capitalismo, a 

cooperação tange o mecânico, abstraindo da atividade qualquer sentido pessoal - de 

atividade para si, reverte-se o trabalho em atividade em si, cujo único objetivo é o 

salário que lhe permite uma ínfima margem de vida, fora do trabalho. 

 Na medida em que o mote da sua consciência são as relações que estabelece 

com os outros humanos, no cumprimento da atividade social, o estranhamento 

generalizado nestas instâncias, também reflui sobre o indivíduo que vive do trabalho, 

limitando sua consciência e existência ao plano imediato da cotidianidade.  

Sendo assim, como disse Marx (2004), em seus estudos econômicos e 

filosóficos, a vida lhe aparece só como meio de vida. 

Considerações Finais 

A partir de nossa exposição, procuramos deixar evidente como se formam as 

relações vitais do homem, ou seja, as formas de produção de sua existência, em 

determinadas condições históricas; que estrutura particular (sentido pessoal) engendra 

tais relações e como a estrutura da consciência se transforma com a estrutura da 

atividade humana, mais especificamente, o trabalho. 

Explicitamos o modo pelo qual, na cooperação primitiva, a objetivação do 

trabalho no objeto, no instrumento, representava a exteriorização do próprio sujeito – 



aquele que faz a ação -, outorgando-lhe capacidade reflexiva sobre todo o contexto de 

suas relações, refluindo em consciência para si mesmo. Da mesma maneira, deixamos 

claro o fato de que, no modo de produção capitalista, a divisão, simplificação e 

desqualificação do processo laboral, a exteriorização do objeto, o ato de produzir, 

outorgou àquele que produz o seu antagônico. Objetivado no mesmo símbolo 

linguístico, polo oposto e complementar à cooperação primitiva, torna-se ele, sujeito, 

mas desta vez, no sentido daquele que se sujeitou, de quem está sujeito a. 

 Fica posto, portanto, que o estranhamento relativo aos eixos produto-produtor e 

trabalhador-trabalho reflui sobre o próprio trabalhador e sobre as relações com seus 

pares. Isto é, quanto mais simplificado e fragmentado se torna o trabalho, quanto mais 

coletiva a produção e o trabalhador, mais fragmentada a relação que o mesmo 

estabelece com seus pares. 

Uma vez que a tendência hegemônica é estabelecer um senso de naturalização 

destes estranhamentos, ou seja, de expandir a ideia de que a vida é, de fato, restrita à 

cotidianidade, impedindo que indivíduo e humanidade estabeleçam uma relação 

dialética consciente, encontramo-nos, conforme Heller (1972), diante da alienação da 

vida cotidiana. Segundo esta autora, “[existe] alienação quando ocorre um abismo entre 

o desenvolvimento humano-genérico e as possibilidades de desenvolvimento dos 

indivíduos humanos, entre a produção humano-genérica e a participação consciente do 

indivíduo nessa produção” (HELLER, 1972:38). 

Posto isto, ao refletirmos sobre a ergopsicomotricidade e os vínculos no 

trabalho, pensamos nos encontrar diante de um dilema ético. Trabalho, na Grécia antiga, 

portava duas dimensões antagônicas e complementares: ERGON – como expressão do 

trabalho criativo, livre, apropriado e PONOS – termo que indicava o trabalho não 

criativo, submetido, alienado. A história nos expõe que o trabalho do polo cooperado e 

criativo – ERGON -, na medida da complexificação do processo capitalista, sobrevém e 

prevalece o polo coletivizado e alienado - PONOS.  

Ao assumirmos o prefixo ERGO, identificando uma área da psicomotricidade, 

explicitamente vinculada ao mundo do trabalho, assumimos o compromisso de investir 

nossa competência técnica e política, no sentido de oferecer à sociedade, mais 

especificamente à classe trabalhadora, subsídios teórico-práticos, para que os modos e 

as relações de produção da existência superem suas formas alienadas e alienantes.  

Efetivamente, em nosso entendimento e pelo aqui exposto, compartilhado com 

autores de diversas épocas, enfatizamos a atualidade deste debate, acrescentando que a 



transformação de PONOS em ERGON é uma das tarefas fundantes, para que o humano 

singular possa se reintegrar, conscientemente, ao humano genérico e particularmente, 

para que os anseios e esforços por uma sociedade justa, igualitária, crítica e criativa, tão 

presentes e prementes na atualidade brasileira, possa se consubstanciar.  
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