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RESUMO: A educação e o trabalho são processos educativos intrínsecos ao desenvolvimento
humano. Nesse sentido, o objetivo central do artigo é  analisar a partir de depoimentos como os
adolescentes veem a relação da educação com o mundo do trabalho e realizar uma reflexão sobre o
papel da educação na transformação social. A metodologia adotada foi de pesquisa de campo com
aplicação de entrevistas não estruturadas para adolescentes entre 14 e 16 anos. Os relatos foram
realizados por escrito e posteriormente analisados sobre o conteúdo que diz respeito ao tema
educação e trabalho. A reflexão torna-se relevante porque a educação e o trabalho são elementos
chave para a transformação social. Os resultados apontam que os adolescentes percebem nos
processos formativos profissionais uma possibilidade de mudança de vida, de conquista de sonhos,
de realizações pessoais e, por vezes, de salvação de uma condição de dificuldade social. Assim, a
reflexão feita a partir dos resultados perpassa pelo questionamento de como os processos educativos
poderiam tratar a formação do ser humano levando em consideração questões de cunho social,
político, econômico e cultural. Além disso, percebe-se que as estruturas econômicas também são
responsáveis pelos processos de formação no mundo do trabalho. Mas, de modo geral as
organizações buscam formar profissionais que tenham a capacidade de simplesmente gerar valor
econômico para seu crescimento e manutenção no mercado. Assim, pretende-se criticar a relação
educação e mundo do trabalho em uma perspectiva contemporânea, buscando uma compreensão de
que a educação configura-se em processo formativo permanente na sociedade e esse processo não
está dissociado do mundo do trabalho que se configura como prática inerente à vida social. Assim, a
educação e o mundo do trabalho são atividades humanas que se complementam continuamente por
isso mesmo devem ser compreendidas como dinâmicas sociais cooperativas no mundo das
construções de relações intersubjetivas para a prática do trabalho.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Carta Magna brasileira (CF/1988) compreende a educação como pressuposto 

a ser promovido e incentivado na sociedade visando o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A 

Lei nº 9.394/1996 buscando dar condições de implementação ao mandamento 

constitucional no âmbito da educação formal estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional considerando a educação como “processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho [...]” (LDB/1996) 

ratificando no paragrafo 2º que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social” (LDB/1996). 

O trabalho é uma atividade inerentemente humana que tem o poder de 

transformar a natureza e possibilitar condições materiais de subsistência e de realizações 

do ser humano. Diferentemente dos seres humanos, os animais dispendem energias e 

modificam a natureza, sem, entretanto, analisar e entender a protagonização do fato e de 

suas consequências sobre si ou sobre a natureza. “A espécie humana partilha com as 

demais a atividade de atuar sobre a natureza de modo a transformá-la para melhor 

satisfazer suas necessidades”. (BRAVERMAN, 1987, p. 49). Neste sentido o “trabalho 

não é um objeto natural, mas uma ação essencial para estabelecer a relação entre o 

homem e a natureza e entre a sociedade e a natureza”. (ANTUNES, 1997 citado por 

BORGES e YAMAMOTO, 2004). Assim, o processo do trabalho “é uma atividade 

dirigida com o fim de criar valores-de-uso, de apropriar os elementos naturais às 

necessidades humanas”. (MARX, K., 1982, p. 208). 

 Ao longo dos séculos a relação de trabalho e o seu papel social evoluíram, 

exigindo novas posturas e novos conhecimentos dos trabalhadores para se manterem 

aptos ao trabalho. Para Max Weber (1982, p. 251) “quanto mais complicada e 

especializada se torna a cultura moderna, tanto mais seu aparato de apoio externo exige 

do perito despersonalizado e rigorosamente objetivo, em lugar do mestre das velhas 

estruturas sociais, que era movido pela simpatia e preferências pessoais, pela graça e 

gratidão”. Esta é uma das concepções de trabalho, que por um lado possibilitou ao 

homem realizar conquistas e vivenciar desafios, por outro, a procura por uma vaga de 

emprego para milhões de pessoas. 
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O diálogo entre a educação e o trabalho nos remete a fazer os seguintes 

questionamentos: Como os adolescentes percebem a importância da educação para o 

mundo do trabalho? Qual a percepção teórica de uma educação que transforma a 

sociedade?  

Diante desses questionamentos o objetivo central do artigo é de analisar a partir 

de depoimentos, como os adolescentes vem a educação para o mundo do trabalho e 

realizar uma reflexão sobre o papel da educação na transformação social. 

A metodologia adotada foi de pesquisa de campo com aplicação de entrevistas 

não estruturadas para adolescentes entre 14 e 16 anos. Os relatos foram realizados por 

escrito e posteriormente analisados sobre o conteúdo que diz respeito ao tema educação 

e trabalho. Os atores sociais entrevistados participam do projeto de extensão 

denominado: Projeto Novo Cidadão: Inserção de Jovens no Primeiro Emprego, é uma 

atividade realizada por professores do curso de Administração e Pedagogia da 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). O projeto tem como objetivo 

central a qualificação profissional de adolescentes, além disso, busca contribuir com a 

minimização da exclusão social e formação profissional. Os depoimentos foram 

realizados em uma atividade do projeto que debatia sobre as perspectivas de futuro dos 

adolescentes. 

A reflexão justifica-se porque a educação e o trabalho são elementos chave para 

a transformação social nesse limiar de século onde a mutação tecnológica e 

organizacional é sintomática, onde as transformações científicas e a mundialização da 

economia transformam padrões de produção e consumo afetando a organização do 

trabalho, modificando o perfil do trabalhador. 

Nesse contexto a educação deve cumprir o papel de mediadora às apropriações 

dos conhecimentos e habilidades operacionais e técnicas pelo sujeito, necessárias ao 

mundo do trabalho (sem se tratar apenas do necessário para a reprodução da força de 

trabalho), mas para a integração social se considerar o trabalho também como princípio 

educativo. 

 

 

 

REVISÃO TEÓRICA 
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O art. 27 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996), nas 

disposições gerais da educação, ratifica a prática social do trabalho determinando que os 

conteúdos curriculares da educação básica observarão as diretrizes “I – [...]; II – [...];  

III – orientação para o trabalho”. 

Não se pode negar que uma das funções sociais da educação é a de prover as 

condições necessárias á ações dialógicas de ensino e aprendizagem em uma perspectiva 

de formação humana, contudo é também a de buscar caminhos e formas para sua 

capacitação e integração ao mundo do trabalho. Uma educação que considere o 

desenvolvimento integral do sujeito não pode se polarizar, sob pena de esvaziar-se de 

sentido se pavimentar caminho para a marginalização do sujeito nas condições materiais 

de trabalho. 

Queremos dizer que a intelectualização dos processos e meios de produção da 

sociedade contemporânea requer cada vez mais uma reconfiguração do processo de 

capacitação para o trabalho e o mercado globalizado em sua complexidade e demandas 

reclama das instituições de ensino uma formação que atenda essas exigências.  

Maturana (2002, p. 11) argumenta que capacitação “tem a ver com a aquisição 

de habilidades e capacidades de ação no mundo no qual se vive, como recursos 

operacionais que a pessoa tem para realizar o que quiser viver”. O mesmo autor enfatiza 

ainda que: 

 

[...] a capacitação como tarefa educacional consiste na criação de 

espaços de ação onde se exercitem as habilidades que se deseja 

desenvolver, criando um âmbito de ampliação das capacidades de 

fazer na reflexão sobre esse fazer como parte do viver que se vive e 

deseja viver. 

  

É muito mais uma capacitação na forma de uma autonomia consciente e de 

reflexão sobre. Não se trata de um tecnicismo mecânico, estático, se trata de uma 

capacitação que considere o sujeito, que não anule o outro, que considere que o ser é um 

fim em si mesmo não um meio. Uma capacitação que potencialize o sujeito humano 

para que se torne:  

 

Responsável e livre, capaz de refletir sobre sua atividade e seu refletir, 

capaz de ver e corrigir erros, capaz de cooperar e de possuir um 

comportamento ético, porque não desaparece em suas relações com os 

outros, e capaz de não ser arrastado para as drogas e o crime, porque 
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não dependerá da opinião dos outros não buscando a sua identidade 

nas coisas fora de si. (MATURA, 2002, p. 13). 

 

O trabalho significa para muitos uma forma social de participação e de inclusão, 

principalmente para os jovens, pois alguns deles veem o trabalho como uma forma de se 

libertar da dependência financeira dos pais e outros, como uma forma de complementar 

a renda contribuindo economicamente com o orçamento familiar. Todavia, o emprego é 

cada vez mais escasso, principalmente em decorrência da alta exigência capitalista para 

a ocupação dos postos de trabalho e da substituição do trabalho humano pela máquina, 

que segundo Bridges (1994) trata-se do desemprego tecnológico que significa o 

desemprego como resultado da descoberta do homem de novos meios de economizar 

mão-de-obra.   

A qualificação profissional num aspecto genérico é a preparação de pessoas, por 

meio de uma capacitação técnica para o mercado de trabalho. Todavia, numa visão mais 

específica a qualificação profissional é um processo social em que as pessoas se 

desenvolvem para o exercício de sua cidadania. A qualificação profissional deve ser um 

processo sistêmico de desenvolvimento intelectual de transformações. Todavia, nos 

moldes capitalista de produção a qualificação para o trabalho visa apenas a 

produtividade organizacional, com geração de maiores ganhos e menores custos para as 

empresas. 

Para Tragtenberg (1980) citado por Faria (2007) a política de relações humanas 

nas empresas é excessivamente polida para ser honesta, uma vez que o acesso às 

informações e ao conhecimento tem como escopo apenas a melhoria da produtividade, 

com a finalidade unicamente de perpetuar certas relações de controle das organizações 

sobre o trabalhador. 

Como a qualificação profissional deve ser um processo contínuo de 

aprendizagem para o aprimoramento e desenvolvimento técnico e intelectual, dentro de 

uma premissa ética e cidadã, a orientação para a qualificação profissional dos 

trabalhadores deve estar alicerçada em uma política que dê a sustentação igualitária na 

contratação da mão-de-obra entre os cidadãos do país e, simultaneamente, deve ser um 

fator de inclusão social, de desenvolvimento econômico, com geração de trabalho e 

distribuição de renda, oferecendo a oportunidade de desenvolvimento a todos, 

principalmente entre aqueles com menos oportunidade de instrução. 
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A qualificação deve ser entendida como uma construção social, de maneira a 

oportunizar as pessoas a edificação de conhecimentos que os levem a autonomia nos 

aspectos morais, éticos, econômicos e financeiros. O que se espera é que todos tenham 

uma ocupação digna, com contrapartida financeira que lhes oportunize, além do bem 

estar físico, o bem estar moral e social. Para Harbison (1974), a qualificação ou 

'formação de capital humano', é 'processo de formação e incremento do número de 

pessoas que possuem as habilidades, a educação e a experiência indispensáveis para o 

desenvolvimento político e econômico de um país.  

Todavia, a qualificação dos trabalhadores deve ser uma preocupação de toda a 

sociedade, pois no mundo atual os países considerados desenvolvidos são aqueles que 

vislumbraram a educação de seus povos como um processo de inovação e de 

crescimento intelectual, possibilitando a distribuição da riqueza e renda mais 

proporcional entre seus povos.  

A qualificação aqui defendida deve ser uma forma intrínseca de 

desenvolvimento de competências que geram conhecimento e não apenas habilidades, 

pois o processo de qualificação do homem trata da ampliação do saber e da consciência 

social, que gera consequentemente ações de transformações do seu mundo. Enquanto a 

preocupação com a habilidade humana é um treinamento específico para a execução de 

tarefas e para a servidão ao capital.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O depoimento dos adolescentes do curso de qualificação profissional dispõe 

sobre a perspectiva que os adolescentes imaginam sobre o poder da educação, 

principalmente para realização de sonhos, conquistas pessoais e lutas que precisarão 

estabelecer com o mundo real.  

 Esses depoimentos convergem com o pensamento de Maturana (2002) que vê na 

educação a aquisição de habilidades para seu desenvolvimento humano: 

 

“Para meu futuro penso em cursar uma faculdade de engenharia ou 

agronomia, ainda tenho dúvidas qual curso vou escolher, acho as duas áreas 

interessantes. Mas, sei que pra chegar lá e conquistar meus objetivos não vai 

ser fácil. Aqui na cidade não tem a faculdade que quero, então, apesar de não 
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gostar dos cursos que tem na cidade creio que possam me abrir portas e no 

futuro realizar meus sonhos”. (DEPOIMENTO).  

 

A vontade de ingressar no mercado de trabalho inerentemente passa pela prática 

da participação em processos educativos, “O que está para vir no futuro não sei, mas 

desejo fazer algo que me ajude a ingressar em uma faculdade, no caso eu pensei em 

fazer agronomia ou professor de matemática, para isso vou ingressar no ENEM ou 

vestibulares”. (DEPOIMENTO). 

 A capacitação profissional consiste em criar espaços efetivos para o 

desenvolvimento de habilidades que cada ser humano pensa em desenvolver 

(MATURANA, 2002). Nesse sentido, adolescentes colocam suas expectativas de um 

futuro melhor em formações específicas que são relevantes no contexto social, 

inclusive, por vezes, buscando resolver problemas que estão na própria família. 

 

“No meu futuro quero fazer uma faculdade de medicina... ainda esse ano 

quero estar trabalhando, pois a situação em casa está muito difícil, só minha 

mãe trabalha e meu pai não pode trabalhar porque tem câncer e a situação 

está se agravando”. (DEPOIMENTO). 

 

Para Tragtenberg (1980) citado por Faria (2007) as organizações costumam 

desenvolver políticas de relações humanas nas empresas excessivamente polida, 

específicas para ampliar a produtividade e melhorar o fluxo de informações, de modo 

que, se perpetue as relações de controle da empresa sobre o trabalhador.  Essa prática 

por parte das organizações reflete no pensamento dos adolescentes:  

 

“Não devemos esperar que nossos sonhos se realizem de uma hora para 

outra, do nada, tenho vários objetivos, porém, o de me formar e ter uma vida 

bem sucedida é um dos maiores, portanto, existem vários passos para chegar 

até onde quero... Estou procurando, além de, estudar e dar o meu melhor, 

também estou buscando a fazer cursos que possa aprender e adquirir 

experiências... Nunca devemos parar, sempre buscar o melhor, procurando se 

destacar não só no mercado de trabalho, mas, em todos os locais, estamos em 

uma era onde não basta ser bom nesse mundo capitalista, temos que procurar 

ser o melhor, casa dia as coisas vão ficando mais complexas”. 

(DEPOMENTO). 

 

Além disso, a qualificação profissional tem como pressuposto desenvolver 

habilidades para o desenvolvimento econômico de um país. (HARBISON, 1974). 
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Pensamento que traz uma perspectiva de futuro do ser humano dentro de um contexto 

social:  

 

 “Para meu futuro eu pretendo terminar a escola, arrumar um emprego, fazer 

uma faculdade de agronomia e fazer cursos profissionalizantes, por volta dos 

20, 22, 24 anos constituir uma família... sair da casa de meus pais e passar a 

sustenta-los como eles fizeram quando era pequeno, comprar um carro, fazer 

viagens de vez em quando, conhecer novas pessoas e novos lugares, ajudar 

quem necessita, quem realmente necessita...”. (DEPOIMENTO). 

“Para meu futuro quero partir para parte de engenharia elétrica, mais até vai 

demorar um tempo, nesse tempo pretendo me especializar mais sobre o 

assunto e ter uma capacidade para realizar as atividades dessa profissão, para 

isso pretendo estudar e me esforçar o máximo para que dê certo”. 

(DEPOIMENTO). 

“No futuro me vejo formada em arquitetura e urbanismo, trabalhando em um 

bom emprego. Viajando pelo mundo, conhecendo diversas culturas e me 

aperfeiçoando mais em meus estudos”. (DEPOIMENTO) 

“Pretendo terminar o ensino médio, conquistar um emprego e lutar para 

conseguir uma vaga em uma boa faculdade, de preferência medicina 

veterinário”.  

 

Contudo, há a necessidade de reflexões sobre o papel formador da educação que 

dever ir além da instrução, fornecendo a capacidade das pessoas refletirem sobre seus  

próprios erros, desenvolvendo a capacidade de comportamentos éticos e de relações que 

o façam atuar em sociedade impendente de opiniões de outros, principalmente, quando 

essas são danosas para a vida em sociedade, como exemplo o mundo das drogas 

(MATURANA, 2002). 

 Marx (1982) vê no trabalho uma atividade humana que tem como finalidade 

criar valores para apropriação de elementos que atendam as necessidades humanas. E 

Weber (1982) entende que quanto mais se trabalha a especialização na cultura moderna, 

mais se exige do desenvolvimento técnico em detrimento de estruturas sociais que são 

inerentes ao convívio social como preferências pessoais ou de comportamento. 

 Percebe-se que para os adolescentes a educação é um mecanismo de inserção no 

mundo do trabalho, para eles a aceitação social perpassa obrigatoriamente pela 

formação técnica de uma profissão que os prepare economicamente para uma vida 

melhor da situação atual que eles vivenciam em suas respectivas famílias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Considera-se que os adolescentes percebem a educação como um mecanismo 

essencial para o acesso ao mundo do trabalho. Os adolescentes percebem nos processos 

formativos profissionais uma possibilidade de mudança de vida, de conquista de sonhos, 

de realizações pessoais e, por vezes, de salvação de uma condição de dificuldade social. 

 Na perspectiva teórica abordada a educação também se apresenta como uma 

preparação para o mundo do trabalho. Contudo, a educação como processo formativo 

vai além da formação profissional, perpassa pela construção do ser humano como um 

todo para viver em sociedade. 

 Nesse aspecto, não houve fala dos adolescentes que apontassem a educação 

como uma prática educativa que trate o ser humano em outras áreas de desenvolvimento 

como a intelectual, a social, a cultural ou outras que estão fora da perspectiva do 

trabalho.   

 A questão de reflexão aqui seria sobre como os processos educativos o poderiam 

tratar a formação do ser humano de forma completa, levando em consideração questões 

de cunho social, político, econômica, cultural. Além disso, as estruturas econômicas 

também são responsáveis pelos processos de formação no mundo do trabalho, mas, de 

modo geral as estruturas organizacionais buscam um profissional que tenha a 

capacidade de simplesmente gerar valor econômico para seu crescimento e manutenção 

no mercado. 

 Pode-se perceber a partir dos relatos dos sujeitos a permanência de uma visão 

mercantilista da educação. Porém, a educação não deve ser mensurada apenas por 

resultados economicistas, perdendo de vista seu caráter político-social, ético-valorativo, 

de dialetização dos saberes historicamente produzidos para a produção de novos saberes 

com vistas à superação de problemas e dilemas humanos objetivos. (MORAES, 2012). 

Nesse sentido: 

 

Este novo paradigma se sustenta em uma visão ‘realista’, ou melhor, 

economicista, da educação, apresentada como necessidade ‘natural’ que 

responde a leis definidas a partir da biologia e que deve, em consequência, 

ser satisfeita, como a fome e o abrigo. Em outras palavras, ao apresentara 

educação como necessidade, fica reduzida a uma simples pulsão natural, 

perdendo seu caráter de acontecimento cultural em que intervém o 

pensamento, a linguagem, a inteligência, os saberes. A educação deixa de ser, 

assim, um assunto da cultura para ser um serviço desprovido de política e de 

história, reduzindo seu papel à aquisição de competências de aprendizagem. 

(MARTÍNEZ BOOM 2004 citado por LIBÂNEO 2012, p.20).  
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 A educação configura-se em processo formativo permanente na sociedade e esse 

processo não está dissociado do mundo do trabalho que se configura como prática 

inerente à vida social. Assim, a educação e o mundo do trabalho são atividades humanas 

que se complementam continuamente por isso mesmo devem ser compreendidas como 

dinâmicas sociais cooperativas. 
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