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Anexo 

SOBRE TRABALHO E JUVENTUDE 

 

Paris: o Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) divulgou 
recentemente um relatório segundo o qual quase metade da população 
mundial, hoje, tem menos de 25 anos. Nesse relatório, a UNFPA pede 
investimentos urgentes para que se possa garantir o futuro da maior 
população de adolescentes já registrada no planeta: o mundo conta, hoje, 
com 1,2 bilhões de adolescentes. Em seu informe sobre o “Estado da 
população mundial 2003”, a UNFPA demonstra grande preocupação com 
esse segmento da população mundial: chave para o crescimento e para a 
estabilidade internacionais, a imensa maioria desses adolescentes - 87% 
dos quais vivem nos países em desenvolvimento – encontra-se ameaçada 
pela extrema pobreza e pela falta de atendimento adequado à saúde, à 
educação, etc.  Assim que a cada 14 segundos um jovem entre 15 e 24 
anos é infectado pelo vírus da AIDS, ou que 150 milhões de adolescentes 
ainda não estão alfabetizados, ou que 1 em cada 4 adolescentes vive em 
situação de pobreza extrema, não podendo sequer contar ao menos com 1 
dólar ao dia para sobreviver1

 
. 

Portanto, falar de juventude como se fosse uma condição idêntica para todos os que se 

encontram nessa faixa etária, entre 15 e 25 ou pouco mais anos, só porque situados 

numa margem de idade comum, certamente quer dizer muito pouco.  Exceto quanto ao 

tempo vivido, mas absolutamente nada quanto à carga dessas vivências, às condições 

em que foram vividas e nem, muito menos, quanto às expectativas do que ainda há por 

se viver. 

Em geral, a mídia nos apresenta a “juventude” como uma moeda de dupla face: de um 

lado, a juventude “dourada”, bem cuidada, bonita e bem nutrida; “incluída”. Os casos 

dos desvios de conduta, dos crimes ou violências perpetrados pelos jovens das classes 

mais favorecidas, quando são mostrados, o são quase sempre como se fossem exceções, 

ou algumas poucas aberrações ou excessos: parricídio/matricídio (?), atear fogo em 

pessoas que dormem na rua (?), espancamento de um garçon até à morte por ter ele 

solicitado moderação a um grupo de adolescentes em algazarra num bar (?)... Apesar de 

inúmeros, diversos outros casos sequer ganham as páginas dos jornais: gangs de 

                                                
1  Jornal do Brasil de 09.11.03. 
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condomínios, estupros, furtos, tráfico e uso das drogas2

Do outro lado da moeda, temos a juventude que nos é apresentada como “cinzenta”, 

sempre de pele negra ou ‘parda’ e vista como em situação de ‘risco’, beirando sempre – 

se não considerada como naturalmente propensa - ao tráfico, à criminalidade e à 

violência. Como se os jovens das classes populares, que em grande parte moram em 

locais considerados como favelas, não estivessem em sua maioria estudando e 

trabalhando – mesmo que seja em ‘bicos’ ou biscates, mas sempre buscando algum 

serviço – e muitos deles cursando a universidade e/ou ‘se virando’ como podem. 

 e tantas outras condutas anti-

sociais, mas que, quando cometidas por essa juventude “dourada”, são tomadas com 

sinal invertido. 

Entre tantos outros sem maior notoriedade, Jaílson Souza e Silva é um exemplo vivo do 

que falamos3

De fato, a dar ouvidos aos meios de comunicação, nos bairros populares a juventude só 

evitaria o crime e o tráfico se participando de alguma dessas inúmeras iniciativas 

propiciadas pelas ONG’s junto às “comunidades carentes

: filho das classes populares, ele é hoje um professor universitário que, 

mesmo tendo completado grau de doutoramento, continua desenvolvendo trabalhos em 

sua comunidade de origem. Convivendo diariamente com os garotos da favela da Maré, 

no Rio de Janeiro, ele “se aborrece com as reportagens sobre projetos sociais que 

descrevem os freqüentadores (desses projetos) como jovens que, não fossem as aulas de 

balé ou de batucada, estariam enchendo sacolés de cocaína. – Dizem (diz ele) que se o 

jovem não estivesse participando deste ou daquele projeto, estaria no tráfico. Ora, o 

tráfico recruta no máximo 1% dos jovens. Parece até que o jovem é um débil mental que 

pode ser puxado de um lado para o outro”  

4

                                                
2 Uso visto com 'liberalismo' pelas classes dominantes, acompanhado da demonização dos traficantes, 
como se uma coisa nada tivesse a ver com a outra... 

”, ou de algum desses 

projetos que respondem ao atual imperativo da ‘responsabilidade social’ das empresas. 

 
3 Ver no Jornal do Brasil de 09.09.03. 
 
4 Para o sociólogo Jailson Souza e Silva, na entrevista acima referida -JB 09.09.03 - esse termo 
“comunidade carente” vitimiza as pessoas que moram nas favelas. “É um discurso construído a partir da 
ausência. A favela é o lugar em que falta água e falta eletricidade. Mas a favela também é o lugar que tem 
uma cultura viva e uma rede de solidariedade sobre a qual não se fala.” Para o professor, quanto mais 
consumista, mais carente. – “O capitalismo é que cria as necessidades dos bens de consumo. Você tem 
um carro novo,  precisa de outro ainda maior. Se viaja de avião na classe econômica, passa a querer ir de 
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Para a antropóloga Regina Novaes, “quando se fala sobre a ‘juventude hoje’, de maneira 

geral, o que se faz é identificar todos os jovens de uma época com uma parte deles. Isto 

é, o modelo de jovem que se tem na cabeça, no momento, torna-se modelo para falar 

sobre o jovem em geral5”. E eu acrescentaria que não só se toma a parte pelo todo, 

numa generalização indevida, como se faz isso de um modo bipartido, por oposição: os 

jovens das camadas populares, sempre ‘perigosos’, e aqueles filhos das elites como suas 

‘vítimas’. Deste modo, se constroem estereótipos que, para a pesquisadora argentina 

Cecília Braslavsky, citada por Novaes, se constituem em mitos. E a esses dois mitos, da 

juventude dourada e da outra cinzenta, Braslavsky acrescenta um terceiro que, de vez 

em quando, é usado entre nós: “o mito da juventude branca”.  Esses seriam 

“personagens maravilhosos e puros que salvariam a humanidade e que fariam o que 

seus pais não puderam fazer, indignados frente às injustiças, sendo mais participativos e 

éticos6

No entanto, a juventude está sempre aí, fazendo parte de todas as classes e segmentos 

sociais, buscando enfrentar os desafios que são colocados pelo mundo e pela vida na 

atualidade: com a coragem característica de sua idade e, também, com as incertezas que 

são características sobretudo de nossa época. 

”. A última vez que a mídia se utilizou dessa arma foi na campanha do “fora 

Collor”, quando os jovens participantes ficaram conhecidos como  ‘cara pintadas’. 

Assim, não podemos nos esquecer que, apesar da enorme diversidade e das violentas 

diferenças sociais que o nome ‘juventude’ parece querer esconder, uma coisa é certa: a 

pergunta ante a qual, junto com os pesquisadores do Fundo das Nações Unidas para a 

                                                                                                                                          
primeira classe. Carente mesmo é a Barra da Tijuca” diz, referindo-se ao bairro dos ‘emergentes’ no Rio 
de Janeiro. 
 
5 Regina Novaes, Conflito e Solidariedade, Comunicações do Iser, nº 50, ano 17 – 1998. 
 
6 Idem; Regina Novaes assim se refere a como Cecília Braslavsky identifica os mitos mais comuns em 
referência à juventude. 
a) O mito da juventude dourada: através do qual se identifica todos os jovens como os privilegiados, 

despreocupados ou militantes em defesa de seus privilégios. Os meios de comunicação inculcam 
padrões, comercializam a “juvenização” e reforçam determinados modelos para esta definição. “Ser 
jovem” é ter tempo livre para lazer, gozar o ócio, ser beneficiário de um período de “moratória 
social” sem angústia ou responsabilidades. 

b) O mito da juventude cinza: neste os jovens aparecem como depositários de todos os males da 
sociedade.  Na América Latina, este seria o segmento da população mais afetada pela crise (...). 
Maioria entre os desocupados, entre os delinqüentes, entre os apáticos, os jovens seriam “a desgraça 
da sociedade”. 

c) E, finalmente o mito da juventude branca, conforme descrito no texto. 
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População, devemos nos colocar com todo o realismo é uma só, mesmo se frente a ela 

os jovens possam se colocar das maneiras as mais diversas, em conformidade às suas 

condições, meios e inserção na sociedade: qual é o futuro que nos espera?   

Pergunta que se faz ressoar por todos os lados e que devemos todos enfrentar agora 

mesmo, pois sabemos perfeitamente que não existem fórmulas prontas, nem milagrosas: 

o futuro que nos espera é certamente aquele que estamos construindo desde hoje. 

Isto quer dizer que não podemos passar ao largo daquela que é uma das grandes 

preocupações da juventude de um modo geral: a de ter que se preparar para o trabalho. 

Especialmente porque juventude, educação e trabalho são temas que inevitavelmente se 

encontram implicados uns nos outros. 

 

A. Da necessidade do trabalho 

Cada vez fica mais claro que a vida humana se mantém pelo trabalho. Cada vez fica 

mais claro que o trabalho, como a vida, estão sempre se modificando. Cada vez fica 

mais claro que trabalho não mais quer apenas dizer emprego de força física ou de força 

bruta. Cada vez fica mais claro que trabalho não é aquele apenas que, por monopólio, só 

pode ser vendido ao capital. Como fica cada vez mais claro que o trabalho humano é 

aquele que vai se identificando e sempre mais com a aplicação de habilidade, com o 

emprego da inteligência e do conhecimento e com boa dose de intenção, de 

comunicação e de afeto. O que supõe um sujeito em todas as suas dimensões: 

inteligente, preparado e capaz de perceber as necessidades dos outros e as suas próprias, 

os anseios próprios e os dos outros, respondendo a tudo isso de modo conveniente e 

adequado. 

Nos tempos que correm, há sempre mais facilidade para que os jovens possam perceber 

que o trabalho humano tem uma abrangência muito maior do que aquela a que, 

restritivamente, o capital submeteu. O trabalho humano tem uma abrangência que se 

estende, para além da sustentação material mínima necessária, à necessidade da criação 

cultural, da conservação dos espaços de convivência, da necessidade de reposição e 

conservação do meio ambiente, de atendimento às necessidades de cuidados com os 

mais novos e com os mais velhos, de atendimento adequado à educação, à saúde e etc. 
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Obviamente, contribui muito para tal percepção o fato de que – ainda que incipiente e 

abusivamente apropriada pelo capital – tenhamos iniciado um processo de superação da 

divisão entre o trabalho voltado ao universo patrimonial, de tipo masculino portanto 

(visto como 'social' porque produz ‘valor econômico’) e o trabalho matricial, dos 

cuidados, de tipo feminino portanto (constante das atividades antes tidas como apenas 

biológicas, privadas, 'do lar'). Mas o capital também vem se aproveitando muito bem 

disso, empregando cada vez mais mulheres (e jovens) já que estas se abrem a um 

universo muito mais amplo quanto, também se deixam submeter mais facilmente a 

salários muito menores que os homens. 

De qualquer forma, é importante perceber que estamos começando a nos movimentar 

por sobre um pano de fundo de uma nova sociabilidade: no presente, há um novo 

direcionamento da sociabilização humana voltado para a geração de um novo tipo de 

sujeito social, que se abre às diversas atividades humanas7

No entanto, o controle do capital sobre a sociedade procura reagir imediatamente, com 

fins de domesticar e de conquistar para seu modo de reprodução esse novo perfil de 

sociabilidade. E, para isso, são utilizados todos os meios a seu dispor. Além do cerco 

das mercadorias ou da oferta dos produtos de modo a que se possa administrar a 

escassez (isto é, criar a escassez necessária à ampliação do reino da mercadoria), há toda 

uma geração de novas necessidades até aqui sequer imaginadas e fabricadas de modo a 

gerar necessidades ao feitio e sob encomenda do capital, mediante ao que se procede a 

um ataque feroz, de mídia e propaganda, enchendo a cabeça das pessoas de ditos, os 

olhos de imagens e o coração de desejos.  

.  

Assim se vê desfilar a cada dia um verdadeiro exército de modelos renovados sempre e 

que vão se substituindo a cada vez por novos padrões do consumo, num verdadeiro 

festival de desrespeito e de afronta à grande maioria da população, em especial àqueles 

jovens, adolescentes e crianças das camadas mais desprovidas dos meios os mais 

básicos para a sustentação mínima da vida. 

No entanto, apesar desse verdadeiro rolo compressor, o processo que se desenrola como 

pano de fundo de criação da sociabilidade que se vai gerando no presente, a da gestação 

                                                
7 Poderíamos até mesmo levantar, como uma boa hipótese, que o tipo de trabalho desenvolvido de modo 
correspondente às condições de cada época, não que determine mas, incide significativamente no tipo de 
sociabilidade humana que é desenvolvida a cada época, lugar e condição da história humana. 
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de sujeitos sociais, mantém seu curso apesar de o capital investir fundo e por todos os 

meios a seu dispor na busca de resgatar para sua matriz esse processo, tendo em vista 

aquelas que são as suas formas: a de alguns poucos indivíduos (5 ou 10% de 

privilegiados - por mérito do processo da seleção natural, no âmbito humano 

configurado pela competição) contra a imensa maioria sem destaques e que se 

configuram nas grandes massas. 

De qualquer forma, a grande maioria dos jovens segue seu rumo sem se identificar com 

nenhum estereótipo de juventude, mas enfrentando de frente todas as dificuldades e 

incertezas. Só que, entre essas, há uma que se impõe como sendo uma chave: a 

necessidade de dispor de dinheiro. Ora, se não se tem parte com o capital só se pode ter 

acesso ao dinheiro vendendo trabalho.  

Assim, este é o nosso maior problema: a necessidade do trabalho. E aqui se deve ler na 

dupla perspectiva: necessidade de vender trabalho, para se 'fazer' dinheiro; e 

necessidade de participação no trabalho social, demonstrando-se assim a contribuição 

de cada um na reposição da sociedade, da 'cidade'. 

O jovem ou a jovem precisa de vender seu trabalho para poder ajudar em casa, para 

poder comprar aquilo de que precisa sem ter que ficar pedindo e, especialmente, para 

poder vir a contar com o respeito e o reconhecimento dos familiares e dos vizinhos 

como sendo uma pessoa de valor, como sendo uma moça ou um sujeito ‘útil’. 

Mas há tão pouco trabalho à venda! Até mesmo os mais velhos que ainda se mantêm 

nos empregos trabalham tanto e ganham tão pouco... E são tão pouco respeitados... No 

entanto, cada um sabe muito bem que, se com seu trabalho você consegue contribuir  

em casa e se garantir, só com o trabalho é que você passa a ser considerado e respeitado 

e a conquistar a própria autonomia.   

Desta forma, o trabalho e a recompensa social que ele permite representa ainda um 

pouco mais para os jovens: é que ele se põe como o próprio rito de passagem da 

adolescência ao mundo adulto. Ele é a via de inclusão do então já não mais adolescente 

nessa primeira etapa da vida adulta que é a juventude.  

Não é nem verdade que isto se dê apenas pelo fato de que, vendendo seu trabalho, ele 

possa dispor de algum dinheiro. Claro que isso conta, mas nem tanto; mesmo porque, 

quando vem do trabalho, esse dinheiro sempre é muito pouco.  Mas, especialmente, pelo 
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fato de que o trabalho significa uma relação concreta, construtiva e criativa com os 

outros e com a cidade: é a participação de cada um e de seus diversos conjuntos na 

reposição criativa da cidade. 

Além disso, pode-se perceber claramente que é com o trabalho que se consegue 

aprender muita coisa, especialmente aquelas que com o estudo apenas elas nunca serão 

aprendidas, pois elas exigem a prática. Em geral, todos sabemos que, com o estudo 

podemos de fato nos preparar mas que só experimentando na prática, de verdade, 

somente assumindo a plena responsabilidade por fazer com que as coisas aconteçam, 

em conjunto com os outros, é que o nosso verdadeiro aprendizado se consubstancia e se 

consolida. Assim é que se ganha confiança em si mesmo e que se conquista a 

confiabilidade, ou a confiança dos outros em nossas próprias aptidões e desempenhos. 

Assim é que se inicia o longo processo de construção de nossa maestria laboral: ou seja, 

a convergência de habilidades, conhecimentos e procedimentos metodológicos tendo em 

vista a construção social de nosso desempenho laboral / profissional8

Assim é que a inserção dos jovens no mundo do trabalho significa esse verdadeiro rito 

de iniciação e de passagem através do qual cada um e cada uma podem se apreender e 

se apresentar como sujeito, capaz de diferença, de discernimento e de exercício de 

vontade própria. Não mais apenas como um no meio da massa, no conjunto da 

multidão, mas como um sujeito capaz de autonomia em combinação com as demais 

vontades e em pé de igualdade na reposição criativa da cidade comum; como um 

autêntico sujeito social, portanto. Iniciando assim o seu caminho como cidadão 

trabalhador, como participante do trabalho de reposição da cidade, da construção do 

conhecimento gerado nesse trabalho e de participante na gestão e no governo da cidade, 

. O que não pode 

ser transformável simplesmente em 'competências' para o mercado, como se quer hoje, 

em substituição à antiga qualificação para o trabalho. Esta exige de fato ser superada, 

mas por via da aquisição desta maestria como ponto de convergência de múltiplas 

potencialidades e que se traduz na plena capacidade de gestão e de exercício conjunto 

de governo sobre o trabalho de reposição criativa da sociedade e de construção da 

autonomia pessoal e social. 

                                                
8 Ver O futuro do mundo do trabalho: certificação de competência ou uma Maestria Laboral, em 
Cadernos Ceris, Especial, Mauad Editora. 
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usufruindo com dignidade civil, do modo comum do ‘bem viver’ da cidade e de sua 

cultura. 

Ou seja, não apenas como alguém que agora é incorporado ao mercado, esse âmbito de 

relações que acabou açambarcado como monopólio pelo capital, mas como alguém que 

passa agora a exercer o munus da cidadania: aquele de cidadão trabalhador por maestria. 

 

B. Das dificuldades de se inserir 

 

O Brasil, nos dias de hoje, conta com o maior contingente de jovens entre 15 e 24 anos 

de toda a sua história: são mais de 30 milhões, conforme os dados do IBGE. E “o que 

seria uma ótima notícia transformou-se, porém, numa das mais sérias dificuldades que o 

país enfrenta. A sociedade não se preparou para receber esse enorme contingente de 

pessoas. E nem, na verdade, pode oferecer a elas as mínimas condições para o exercício 

pleno de sua cidadania”. Esta é a observação da Organização Brasileira de Juventude9

Na verdade, tudo parece muito mágico: desde ter que preparar lugar para os jovens, o 

que até agora nunca foi feito, até aquela que se põe como a solução para todos os males, 

já que tudo parece se resolver diante da palavra mágica "políticas públicas". Curioso 

que só se tenha começado a se falar tanto disso assim que se retirou do estado qualquer 

autonomia financeira para que ele pudesse implementar tais políticas.  

 

que segue afirmando que “a ausência de políticas públicas específicas para esta faixa da 

população é um antigo problema. Mais do que nunca, os jovens brasileiros mostram-se 

vulneráveis a questões como desemprego, violência e drogas que vêm se somar às 

mazelas decorrentes da falta de investimentos em educação e em programas de 

complementação de renda”. 

De fato, nesses últimos tempos temos somado já mais de duas décadas que podemos 

somar como perdidas... Não temos gerado lugar social nem mesmo para os que são os 

pais, quanto mais para seus filhos ou netos. No entanto, nunca se falou tanto em 

cidadania ou em políticas públicas... 

                                                
9 Organização Brasileira de Juventude – http://www.obj.org.br   
 

http://www.ogbj.org.br/�
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Assim, no país inteiro, ninguém ficou espantado quando milhares de jovens disputaram 

a tapa um lugar na fila para um cadastramento (apenas cadastramento) realizado pela 

Comlurb, a companhia da limpeza urbana do município do Rio de Janeiro. O que até a 

pouco era visto com olhos de discriminação e como que em posição inversa á do mundo 

da escola10

Daí que o grande drama dos jovens não se resume apenas ao aspecto de conseguir um 

trabalho remunerado que renda algum dinheiro, respeito e autonomia. Isto, por si só, já é 

muito difícil. E mais difícil ainda fica quando o jovem deve se pôr diante de perguntas 

tais como: como me preparar para o mundo do trabalho? Que cursos fazer? Que 

experiências buscar? O que é que, daquilo que faço hoje, pode contribuir de fato para 

construir um bom caminho para o amanhã? 

, hoje não só exige educação como significa um instrumento de promoção e 

de estabilidade de vida, capaz de restabelecer a dignidade do trabalho cidadão. 

Além disso, há essa difícil ultrapassagem do círculo vicioso do primeiro emprego.  Não 

se encontra trabalho porque não se tem experiência e não se tem experiência porque 

ninguém aceita dar trabalho a quem não comprove experiência anterior... 

Ora, na verdade, trabalho e experiência seriam itens que deveriam fazer parte 

fundamental de um projeto de educação comprometido com a cidadania, já que o 

trabalho é a primeira condição do cidadão. Mas... As soluções nunca se mostram 

possíveis e as que se apresentam, sob o nome de políticas públicas, são sempre apenas 

paliativas, como quem bota remendos novos em panos velhos. (A política, hoje, se tem 

transformado na arte de se tomar o atendimento de necessidades urgentes como se fosse 

virtude: é a penúria do povo que se transforma em benção para políticos que não 

mereceriam tal nome.) 

Assim, é a política mesmo que exige mudanças profundas: nos modos concretos de se 

conceber cidade, trabalho e educação, ou seja, o real exercício, recriação e usufruto da 

cidadania. Senão, continuaremos na mesma: sempre falando de cidadania para esconder 

a ausência das condições mínimas de gozo e exercício dessa mesma cidadania, como 

vemos acontecer hoje.  

                                                
10 O antigo – "Menino, estuda, senão você vai ser gari!" pode ser substituído pelo – "Menino, estuda 
bastante para ver se você consegue chegar a ser gari."  O que não representa nenhum demérito nem 
superestimação do ofício de gari, sempre tão importante quanto necessário em todas as comunidades 
humanas. 
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Até os anos 80, podíamos dizer que “as crianças não gostavam da escola” porque elas 

não viam que ligações podia haver  entre a escola e a vida, entre o mundo da escola e o 

mundo do trabalho, que era onde se ganhava a vida11

Naquele tempo, a relação entre educação e mundo do trabalho só se mostrava mais clara 

quando se tinha que fazer provas para admissão aos empregos; mas eles ainda existiam. 

Hoje, continua a se ver muito pouca relação entre educação e mundo do trabalho. 

Porque os postos de trabalho remunerados pelo capital se reduziram ou se mudaram 

para outros lugares. A tal ponto que muita gente de nível de estudo elevado se encontra 

sem trabalho, pegando qualquer coisa para sobreviver. 

. Assim, as crianças se 

desinteressavam da escola já que ela muito pouco tinha a ver, ou quase nada, com a 

vida. Nessa época, o trabalho era executado aqui, ainda, mas ficava escondido por 

detrás dos muros das fábricas, no fundo das minas, nos canteiros fechados, longe dos 

olhos das crianças e dos jovens. Assim, não se podia ver a relação entre a fábrica e a 

escola – mesmo porque, a falta de sentido da escola devia ajudar a preparar o jovem 

para a mesma falta de sentido que encontraria no trabalho da fábrica... 

Assim, muitas vezes parece até que a educação e o trabalho são duas atividades que 

mantêm entre si relações de contradição: se você trabalha, não tem tempo nem condição 

de estudar (e se você consegue estudar trabalhando, estuda muito mal e ainda tem que 

pagar muito caro). Já se você estuda mesmo, então não trabalha, devendo assim encarar 

seu estudo como seu próprio trabalho. Este deve sempre ser remunerado ou bancado por 

alguém (por uma bolsa do estado, pela família, ou...). 

No entanto, cada vez mais a educação é uma experiência primordial para o trabalho 

assim como o trabalho é uma exigência para uma educação de qualidade. Cada vez mais 

o trabalho exige conhecimentos, habilidades e procedimentos que só podem ser 

adquiridos com o estudo e com a aplicação prática em todos os campos: da música à 

saúde, do direito às ciências, das engenharias à própria educação, etc. Não é à toa que se 

fala tanto no conhecimento como capital. Pois precisamos começar a falar, portanto, no 

conhecimento como um bem comum dos cidadãos trabalhadores em cada uma de suas 

cidades. 

                                                
11 Lara, Luisa: Por que as crianças não gostam da escola? Vozes, 1988. 
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De tal modo que possamos criar a verdadeira inserção de cada um a partir de seu 

processo mesmo de educação, através de centros de educação de cidadãos trabalhadores 

que sejam capazes de operar e viabilizar a integração entre educação, trabalho e o 

exercício da cidadania12

 

. 

C. Educação?  Para quê? 

 

Ou seja, que formação?  Para que trabalho?   

Inicialmente, temos que limpar de nossa frente essa leviandade que, de tão repetida, 

parece ter se constituído em verdade: que a solução para a escassez de trabalho estaria 

nos cursos profissionalizantes – como se houvesse de fato tal escassez. Então, se 

despejam cursinhos assim ditos profissionalizantes, sem que se tomem medidas efetivas 

para a formação mais abrangente de nossos jovens. Mas o que se quer dizer com isso é 

que não temos postos de trabalho porque não temos gente formada. 

Ora, se não temos bons postos de trabalho em número suficiente é porque estes postos 

de trabalho não foram gerados aqui ou, simplesmente, foram transferidos daqui. Não é a 

formação profissional que gera postos de trabalho. 

Já, ao contrário, uma boa educação que seja capaz de integrar os conhecimentos gerais, 

humanísticos e científicos, com a respectiva formação tecnológica, essa sim é capaz de 

gerar pessoal com inteligência social suficiente para a geração dos postos de trabalho de 

que tanto precisamos. 

Assim que, sem dúvida, há um bom fundo de verdade em se dizer que, se quisermos 

criar postos de trabalho de qualidade apliquemo-nos então em construir as bases de uma 

boa educação. 

Este dilema é sempre muito parecido com aquele que diz que não é a educação que 

muda a sociedade mas que, dificilmente, uma sociedade pode mudar se não tiver 

mudado antes o seu sistema de educação. Ora, onde estará, então, o fio da meada? 

Certamente em que uma sociedade se encontra em permanente processo de mudança. 

                                                
12 Ver Educação Trabalho e Cidadania, Capina / Ceris / Mauad, 2003. 
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Assim, sempre se procura mudar a educação de tal modo que nada mude efetivamente 

na sociedade. Ou seja, que as mesmas posições relativas se mantenham ou se distanciem 

sempre mais, como temos visto de sobra na sociedade brasileira e latino-americana. 

Portanto, para se resolver essa incógnita, é preciso que se mude a educação sim, porém 

com um sentido de radicalidade que, ao lado dos outros fatores de mudança, eles se 

tornem juntos capazes de proceder à efetiva mudança que nossa sociedade exige. 

Isso é o que nos leva, pois, a considerar as perguntas que foram postas de início: educar 

para quê? 

Hoje vivemos uma estranha relação com tudo que signifique trabalho. A criança não 

pode sequer chegar perto do que se chama trabalho, porque o tempo dela deve ser o de 

brincar e de estudar. De fato, dominado pelo capital, o trabalho é de tal forma 

desprovido de humanidade que dele não apenas as crianças deveriam se manter 

afastadas, senão também as mulheres e homens, dos mais jovens aos mais velhos. 

Ora, se a humanidade foi construída pelo trabalho, este se põe, então, como um 

princípio educativo de primeira ordem. Podemos ler isso muito concretamente na 

maneira como um indiozinho aprende a pescar, pescando com sua lança, ou aprende a 

caçar usando o arco e a flecha fabricados por ele mesmo, uma criança, que pesca ou que 

caça brincando, brincando de verdade. 

Ora, na verdade, o que tem orientado todas as mudanças da educação, ultimamente, tem 

visado uma só finalidade: a ampliação do reino da mercadoria. Isto é, não só a venda de 

cursos e de conhecimentos - especialmente aqueles técnicos, mas não apenas, pois hoje 

até colégios se exportam e as tecnologias educacionais - mas especialmente o 

aprofundamento da certificação das competências tecnológicas visando a radicalização 

da mercadoria trabalho. 

Portanto, mesmo no mundo do capital, a educação não pode ser desvinculada do 

trabalho, ainda que do trabalho mercadoria, esse que é incapaz de gerar relações e 

riquezas verdadeiramente humanas e sociais. Mesmo assim, apesar de seus desígnios, 

trabalho e educação se mantêm juntos, o que quer dizer que o capital tem que construir 

e manter a cidade humana para que dela possa sugar o seu crescimento sem limite. O 

que falta é que acrescentemos a essa relação – provocando uma ‘revolução’ – a real e 

plena dimensão da cidadania. 
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Especialmente porque, na medida em que a educação para o trabalho sucumbe ao reino 

da mercadoria, fica negado o direito à educação - que sequer se realizou na sociedade 

brasileira - como um direito humano, econômico, social e cultural, inerente a cada 

cidadão. Por isso, a educação tem virado um grande negócio13

A luta de resistência que, com toda a juventude, podemos realizar e ampliar sem limite 

em nossas cidades, em nossas sociedades, é aquela de conjugar a educação ao trabalho e 

ao exercício da cidadania, aliando firmemente nossos programas e ações de educação à 

vida e ao trabalho quotidiano de reposição e de governo em cada uma de nossas 

comunidades. Os exemplos que temos disso nos quatro cantos do país já são inúmeros e 

de qualidade cada vez maior e que, cada vez mais, vão se tornando mais abrangentes e 

participativos. 

. 

Cabe, assim, pois, batalharmos pela instauração do direito a uma educação permanente 

e abrangente – aberta a todos os campos e dirigida a todas as idades – como um direito 

de toda a população e que caminhe pari passu com aquele direito humano à alimentação 

e nutrição, conjugando assim a segurança alimentar e nutricional àquela educacional e 

de exercício cidadão do trabalho. 

E mesmo que não dê mais para contar com o estado, submetido como ele é aos 

desígnios do capital, para a realização e garantia desses direitos, na medida das 

necessidades de nosso povo, temos que manter sobre ele as nossas exigências e nossas 

formas de pressão, assim como fazem os que não têm terra ou não têm teto. Mas 

construindo uma via outra de realização desses direitos, que não aquela do controle da 

escassez das mercadorias, mas da providência para que não falte a abundância de todas 

as graças e mercês. 

 

 
 

                                                
13 Ver o artigo Um sonho louco dos tecnocratas e industriais: a escola, grande mercado do século XXI, 
de Gerard de Sélys, no Le Monde Diplomatique, julho de 1998 – tradução livre da Capina. 


	Anexo
	SOBRE TRABALHO E JUVENTUDE

