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Um homem se humilha se castram seu sonho, 

seu sonho é sua vida e vida é trabalho. E sem 

o seu trabalho um homem não tem honra e 

sem a sua honra se morre, se mata. Não dá 

para ser feliz, não dá para ser feliz... 

 (GONZAGUINHA) 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa identificou as representações sociais do trabalho para estudantes da Educação 
Profissional. O Trabalho foi abordado como uma atividade de transformação do sujeito e do 
mundo, como categoria ontogênica que inclui mobilização subjetiva, fundamental à existência 
humana. A escolha da Educação Profissional se de deu por possibilitar ao estudante acesso 
aos saberes sistematizados e, mais ainda, à participação social. A perspectiva do estudo foi 
além das discussões pedagógicas e agregou à relação Trabalho – Educação Profissional às 
questões psicossociais e à subjetividade humana. A base teórico-metodológica da pesquisa foi 
a Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici, associada à Teoria do Núcleo 
Central de Jean-Claude Abric. Essa teoria permitiu compreender os sentidos nas práticas 
sociais e entender a construção da realidade pelos estudantes. O campo de pesquisa foi 
composto por instituições de Educação Profissional, duas do Sistema S e uma escola pública 
estadual de referência, e os participantes foram estudantes de ambos os sexos, dos três turnos 
e maiores de 18 anos. Adotou-se uma perspectiva plurimetodológica, em duas fases: Na 
primeira, foram aplicados 232 questionários de associação livre, em nove cursos técnicos, e 
identificou-se o campo semântico das Representações Sociais do Trabalho, a partir de três 
termos indutores: Trabalho; Educação Profissional; Trabalho e Projeto de Vida. No 
tratamento estatístico da recorrência das palavras associadas aos termos indutores foi utilizado 
o software tri-deux des mots, que gerou um campo semântico e planos fatoriais, que foram 
analisados qualitativamente. Na segunda fase, foram realizadas entrevistas em profundidade, 
analisadas a partir da análise temática de conteúdo, de acordo com Bardin (1977). Como 
resultado, identificou-se a Representação Social do Trabalho relacionada ao: conhecimento 
como via de acesso e permanência no mundo do trabalho; os ganhos advindos do trabalho; e o 
Trabalho como fundante da condição humana, cuja ontogênese se relaciona ao vir a ser 
humano, às mudanças do mundo, e às transformações da própria subjetividade. 
 
 
Palavras-chave: Representações Sociais; Trabalho; Educação Profissional; Subjetividade.  
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ABSTRACT 
 

This research identified the social labor representations for students of Professional 
Education. The work was approached as an activity of transformation of the subject and the 
world, as ontogenic category that includes subjective mobilization, fundamental to human 
existence. The choice of professional education should be to allow the student access to 
systematized knowledge and even more social participation. The prospect of the study went 
beyond the pedagogical discussions and added the relationship work - Professional Education 
with psychosocial issues and human subjectivity. The theoretical and methodological basis of 
research was the Theory of Social Representations of Serge Moscovici, associated with the 
Central Nucleus Theory of Jean-Claude Abric. This theory allows us to understand the 
meanings in social practices and understand the construction of reality by the students. The 
research was composed by professional education institutions, two of the S System and a 
public state school of reference, and participants were students of both sexes, and from the 
three shifts and over 18 years old. We adopted a multi-methodological perspective, 
qualitative, in two phases: first, 232 questionnaires were applied to free association in nine 
technical courses, and identified the semantic field of Social Representations of Labor, from 
three terms inducers: Work , Professional Education, Work and Life Project. In the statistical 
treatment of the recurrence of words associated with the words inductors the software tri-deux 
des mots was used, which generated a semantic languague and factorial plans, which were 
analyzed qualitatively. In the second phase were conducted in-depth interviews, analysed 
from the thematic content analysis according to Bardin (1977). As a result, was identified the 
Social Representation Work related to: knowledge as a means of access and permanence in 
the world of work, the earnings from work, and work as the founder of the human condition, 
which relates to the ontogenesis of coming-to-be human, to change the world, and the 
transformations of subjectivity itself. 
 
 
Keywords: Social Representations ; Labor ; Vocational Education ; Subjectivity.  
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INTRODUÇÃO  

 

Nesta pesquisa, o que convidou ao estudo foi a tentativa de compreender a articulação 

entre Trabalho e Educação Profissional e suas relações com a subjetividade humana, 

analisadas no âmbito da Teoria das Representações Sociais. A emergência desta interação tem 

como base a premissa de que de modo geral, a importância do Trabalho na vida do ser 

humano é considerada fundante da existência. Tal relevância o torna um tema de grande 

interesse para a sociedade e, cada vez mais, uma tendência de investigação nas pesquisas 

acadêmicas.  

Em especial, a motivação para este estudo surgiu a partir da experiência docente da 

autora na Educação Profissional fortalecida pelo cenário de competitividade social que 

despertou, ainda mais, o interesse em investigar as especificidades dos sistemas da Educação 

Profissional que formam os futuros trabalhadores e suas relações com a subjetividade 

humana. Nos anos de docência muitas foram as falas dos estudantes sobre o Trabalho e a 

formação profissional, então, houve o interesse em desvelar os sentidos atribuídos à categoria 

Trabalho por estudantes de diferentes instituições, e dessa maneira, contribuir na construção 

de conhecimentos na área psicossocial sobre esta relação.  

De modo particular, buscou-se na relação Trabalho e Educação Profissional ir além 

das questões políticas, das propostas pedagógicas e das competências que são mais 

recorrentes no trato dessa questão. A perspectiva foi de agregar a essa relação às questões 

psicossociais, pois como considera Frigotto (1998), a crise do Trabalho, a partir do aumento 

significativo do desemprego estrutural e da precarização do Trabalho, constitui-se num dos 

problemas políticos e psicossociais mais agudos da humanidade na atualidade. 

Neste bojo de reflexões, pensamos, assim como Frigotto (2001), qual o sentido da 

relação Trabalho – Educação Profissional diante da crise estrutural do Trabalho? Como a 

formação técnico-profissional, dentro das relações assimétricas de poder econômico e 

político, de exclusão e desemprego estrutural, traz repercussões na subjetividade dos 

estudantes? Se entendemos o Trabalho como uma categoria essencial na historicidade dos 

modos sociais de produção material e produção da existência humana, como fica a 
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subjetividade do trabalhador diante da esterilização do Trabalho e do aumento das 

desigualdades na inserção profissional? 

Ao se tomar o Trabalho como categoria de análise da dimensão de produção da 

existência humana, seria a formação na Educação Profissional fundamental para a 

(re)construção da subjetividade do trabalhador? 

Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa foi identificar as Representações Sociais 

do Trabalho, segundo os estudantes da Educação Profissional da cidade do Recife, e 

compreender os sentidos que são compartilhados. E como objetivos específicos buscou-se 

analisar os sentidos da relação Trabalho e Educação Profissional; acessar os elementos 

centrais e periféricos das Representações Sociais do Trabalho construídos pelos estudantes da 

Educação Profissional; e compreender os sentidos das Representações Sociais do Trabalho na 

construção dos projetos de vida dos estudantes da Educação Profissional. 

Concordamos com Arroyo (1998) quando afirma que a relação entre Trabalho e 

Educação se empobrece quando se privilegiam as técnicas, os métodos e deixa-se de focar as 

pessoas e as relações sociais. Dessa maneira, pensar, especificamente, o Trabalho e a 

Educação Profissional é um meio de melhor entender o desenvolvimento humano, 

considerando-se que a crise do Trabalho delineia uma discussão que o situa no plano da 

historicidade dos modos sociais da existência humana. 

Na perspectiva da formação humana, o Trabalho é visto como uma categoria 

ontogênica da subjetividade, independentemente da necessidade de certificação. Nesta 

perspectiva, considera-se a criatividade do trabalhador na tentativa de realizar-se 

pessoalmente com seu Trabalho e não apenas como se este fosse uma execução socialmente 

condicionada. Como diz Fonseca (2003), o Trabalho não existe isolado, extraído do próprio 

sujeito que o pratica, pois inclui mobilização subjetiva e é atividade de transformação do 

sujeito e do mundo. Portanto, não pode ser reduzido aos seus aspectos operatórios e/ou de 

sobrevivência material.  

Ressalta-se, ainda, a dimensão da subjetividade no mundo do Trabalho, uma vez que 

pelo Trabalho o homem constrói meios para sua subsistência e cria razões para sua existência. 

Desse modo, a subjetividade constrói-se a partir de um processo histórico, temporal e 

relacional, vinculado às expectativas sociais e aos projetos de vida pessoais. Portanto, na 

relação Educação e Trabalho, os seres humanos aprendem, mudam e se transformam, como 

seres históricos e interativos. 

Na busca de pesquisas sobre esse tema foram encontrados muitos artigos sobre 

Trabalho, a maioria não estava em revistas de Psicologia, e focaram a história, a 
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subjetividade, a crise e o sofrimento relacionados ao Trabalho. Sobre Educação Profissional 

foram encontrados artigos, a maioria em revistas de Educação, e que focavam a história, as 

competências, as políticas educacionais, as reformas da área e a LDB1.  

Sobre a Teoria das Representações Sociais, estudando o Trabalho, alguns artigos 

foram encontrados, contudo, não foram localizados artigos sobre a Representação Social do 

Trabalho na Educação Profissional, e esta lacuna despertou um interesse ainda maior em 

realizar essa pesquisa, que se divide nos seguintes capítulos. 

No primeiro capítulo discutimos sobre a categoria Trabalho e abordamos as crises do 

mundo do Trabalho na tentativa de compreender o cenário de competitividade do desemprego 

estrutural e da exclusão social na contemporaneidade. Discutimos a divisão social do 

Trabalho e as demandas dos perfis profissionais para o trabalhador atual. Retomamos um 

pouco da história da Educação Profissional, apresentamos seu contexto atual e os aspectos 

psicossociais da relação com o Trabalho, principalmente, no que se refere às repercussões 

dessa relação na subjetividade humana. 

A Teoria das Representações Sociais compõe o segundo capítulo. Vimos um pouco 

sobre o surgimento da teoria, que combateu o individualismo da psicologia social na época, e 

a influência sociológica de Durkheim, com o conceito de Representação Coletiva.  Na 

seqüência, destacamos o que são as Representações Sociais, seus principais conceitos e 

funções. Finalizamos com o porquê da escolha da teoria nesse estudo e apresentamos a 

abordagem estrutural de Abric. 

No terceiro capítulo, anunciamos o método qualitativo da pesquisa, e explicamos os 

procedimentos de coleta e análise dos dados. Ao escolhermos o método, levamos em 

consideração que na pesquisa em representações sociais, capturar seus conteúdos não é tarefa 

fácil, então, adotamos uma perspectiva plurimetodológica (CRUZ, 2006a) na tentativa de nos 

aproximarmos dos sentidos compartilhados pelos estudantes da Educação Profissional, sobre 

o Trabalho. Na primeira etapa da pesquisa, construímos os dados com a aplicação de 

questionários de associação livre e os analisamos com o software tri-deux-mots. Na segunda 

etapa, realizamos entrevistas em profundidade, semi-estruturadas, que foram organizadas na 

perspectiva da análise temática de conteúdo de Bardin (1977). 

No quarto capítulo apresentamos o campo de pesquisa, seus participantes, e os 

resultados da análise. O campo foi composto por 03 escolas de Educação Profissional, sendo 

uma escola pública e as outras duas do sistema S2. Quanto aos participantes, são todos 

                                                 
1 Leis de Diretrizes e Bases da Educação – Lei n° 9394/96 
2 As escolas do Sistema S, nas quais as pesquisas foram realizadas foram SENAC e SENAI  
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estudantes da Educação Profissional, de ambos os sexos e maiores de 18 anos. Quanto aos 

resultados, foram apresentados em dois grandes blocos, cada um referente a uma etapa da 

pesquisa.  

Por fim, tecemos algumas considerações finais, apontando avanços e limites do 

estudo, e lançamos questões esperando contribuir para novas pesquisas que possam esclarecer 

outras discussões sobre essa complexa categoria Trabalho. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 A categoria trabalho: aspectos psicossociais da relação entre trabalho e educação 

 

Neste capítulo apresentaremos a categoria Trabalho em seus aspectos históricos e no 

atual contexto brasileiro de exclusão e divisão social, e serão salientadas as repercussões na 

subjetividade dos trabalhadores. Neste debate a relação do Trabalho com a Educação 

Profissional é evidenciada, em sua configuração na atualidade, e discutiremos, em especial, o 

atual perfil dos trabalhadores diante deste cenário estrutural da sociedade. 

Ao pensar na relação entre Trabalho e Educação Profissional buscamos ampliar a 

discussão para aspectos psicossociais, compreendendo, como diz Kuenzer (2001, p. 12) que 

historicamente no Brasil, essa relação tem “oscilado entre o academicismo superficial3 e a 

profissionalização estreita4”. Para a autora, a dificuldade de apreender como a relação entre 

Educação e Trabalho tem histórica e cotidianamente ocorrido, bem como a dificuldade de 

compreensão teórica entre Educação e Trabalho, decorrem da formulação de políticas 

educacionais e propostas pedagógicas discutíveis.  

De acordo com Arroyo (1998), um diálogo com profissionais que pesquisam o 

Trabalho e que fazem a Educação, não se limita às formulações de políticas de ensino 

profissionalizante. Ao contrário, as ciências humanas voltam-se para a relação com a 

especificidade do educativo escolar, para os tempos e espaços, para os rituais e a cultura da 

escola, sua função cultural e socializadora.  

Para Manfredi (2002) a noção de Trabalho e as diferentes formas concretas de sua 

efetivação se constroem e reconstroem ao longo da história das sociedades humanas, variando 

de acordo com os modos de organização da produção e de distribuição de riqueza e poder. O 

trabalhador se orgulha e se reconhece no seu Trabalho, pois como afirma Soratto e Olivier-

Heckler (1999), o Trabalho, através das gerações, modifica o mundo e o homem que o 

                                                 
3 Chama-se de academicismo superficial porque não dá conta de democratizar, sequer, os princípios elementares 
da ciência contemporânea (KUENZER, 2001). 
4 Diz-se profissionalização estreita, porque se atém, quando muito, a ensinar a executar algumas operações sem 
haver preocupação de ensinar os princípios teóricos e metodológicos que as sustentam (KUENZER, 2001). 
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executa, este se reconhece no seu Trabalho e se orgulha do que constrói. Entretanto, esta visão 

não é tão clara, pois no desenrolar da história, considera-se que este sentido de pertencimento 

e auto-realização foi abalado. Apreende-se, então, de acordo com Lordelo e Carvalho (2002), 

que a ontogênese do Trabalho é de humanização da espécie humana, posto que o vínculo e a 

pertença social humanizam o humano. 

Tem-se no pensamento clássico que a sociedade antiga, a feudal e a burguesa 

apresentaram conjuntos de relações de produção e, cada uma delas, caracteriza um momento 

do desenvolvimento na história da humanidade. Na história das civilizações humanas, o 

Trabalho é uma atividade social central que visava garantir a sobrevivência humana, a 

organização e o funcionamento das sociedades. Com o Trabalho, o ser humano pode aparecer 

como um ser que estabelece a si mesmo através da atividade, ou seja, há a possibilidade de 

sua constituição enquanto ser individual e coletivo. 

Como afirmou Marx (2006), nem sempre o Trabalho foi assalariado, isto é, 

configurava-se como Trabalho livre. Por muito tempo, havia o escravo, que era vendido junto 

com a sua força de Trabalho ao proprietário, e havia o servo que não recebia salário, mas 

rendia frutos ao dono da terra. O trabalhador livre, no capitalismo, vende a si mesmo, pois o 

salário é o preço da força de Trabalho, ou seja, o trabalhador “se vende” para determinada 

tarefa, por determinado tempo e por determinado preço. Com isso, têm-se de um lado, aquele 

que compra a força de Trabalho e acumula riquezas; e do outro, os assalariados, a maioria da 

sociedade. A divisão da sociedade pelas relações de Trabalho faz com que essa se asfixie no 

próprio excedente, pois a grande maioria dos seus membros não estará protegida da miséria e 

da proletarização. 

Pelo Trabalho o homem produz sua história e suas condições de existência e, de 

acordo com Frigotto (2003), o Trabalho pode ser concebido como princípio educativo. O 

Trabalho como princípio educativo deriva do fato de que todos os seres humanos são seres da 

natureza. Neste sentido, o princípio é de que a tarefa de prover a subsistência é comum a 

todos os seres humanos, diferentemente da concepção dos grupos que exploram e vivem do 

Trabalho de outros. Esta perspectiva não é uma técnica didática ou metodológica no processo 

de aprendizagem, mas um princípio ético-político.   

Assim, o Trabalho é considerado um dever, o que torna justa a colaboração de todos 

na produção de bens materiais, culturais e simbólicos que são fundamentais à produção da 

vida humana; e ao mesmo tempo, é um direito, já que o ser humano se constitui em ser da 

natureza que precisa estabelecer um metabolismo com o meio natural, transformando-o em 

bens, para sua produção e reprodução (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). 
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Nesta direção, o Trabalho se situa em um campo de preocupações com o processo 

humanizador, com a constituição histórica do ser humano, com sua autonomia e liberdade, 

então, ao tornar-se objeto de pesquisa, o Trabalho e sua relação com a Educação, firmam o 

princípio educativo, ou seja, é no contexto das relações sociais que o Trabalho, enquanto 

atividade teórico-prática é responsável pela transformação da ordem natural em ordem social.  

Ao concordar com essa concepção do Trabalho como princípio educativo, torna-se 

inegável o confronto com as desigualdades sociais. Segundo Kuenzer (2001), nas relações 

sociais capitalistas, o Trabalho reflete a ruptura entre o intelectual e o manual, da qual 

decorrem as determinações de classe e, com estas, os processos psicossociais de exclusão e 

sofrimento humanos.  

Essa separação entre Trabalho intelectual e manual repercutiu diretamente na 

subjetividade dos trabalhadores e gerou reflexões e discussões de vários autores. Para Arendt 

(2008), o processo de pensar jamais se materializa em objetos; o trabalhador intelectual que 

deseje manifestar seus pensamentos tem que usar as mãos como qualquer outro trabalhador.  

Para Gramsci (1995), na atual sociedade as atividades práticas se tornaram mais 

complexas, e as ciências se mesclaram de tal modo à vida que estas atividades têm suscitado 

a criação de escolas para os próprios especialistas e, por conseguinte, a criação de um grupo 

de intelectuais de nível mais elevado. Assim, paralela à escola tradicional voltada ao 

desenvolvimento dos sujeitos na cultura, na cognição, tem-se uma perspectiva ampliada da 

escola na orientação para a vida, sobretudo, com a análise de escolas que orientam para 

determinados ramos profissionais.  

Dessa maneira, se estabeleceu uma divisão entre a escola tradicional e a profissio-

nal, esta destinada às classes operárias, de organização instrumental, ao passo que à 

tradicional destinava-se às classes dominantes, aos considerados intelectuais. 

Ainda segundo o autor, nem todos os homens desempenham na sociedade a função 

de intelectuais, mas todos são intelectuais. O operário não se caracteriza, 

especificamente, pelo Trabalho manual, mas por desenvolver este Trabalho em deter-

minadas condições e relações sociais. Isto significa dizer que é difícil falar de não-

intelectuais, pois quando se diferencia intelectuais e não-intelectuais, fazemos referência, 

apenas, à imediata função social da categoria profissional dos intelectuais. 

Parece-nos improvável que exista atividade humana na qual possamos excluir toda 

intervenção intelectual, é difícil concebermos essa separação, posto que em resumo, “[...] 

não existe trabalho puramente físico, [...] em qualquer trabalho físico, mesmo no mais 
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mecânico e degradado, existe um mínimo de qualificação técnica, isto é, um mínimo de 

atividade intelectual criadora” (GRAMSCI, 1995, p. 6). 

Ainda nessa linha de pensamento, para Enguita (1989), na cisão entre concepção e 

execução, a maioria dos trabalhadores experiencia o Trabalho manual, enquanto os processos 

de Trabalho são organizados pela minoria. Assim, a maioria não decide sobre o processo 

produtivo, e nem tem acesso ao que produz com seu Trabalho. Diante disso, há um aumento 

da desqualificação do Trabalho e uma diminuição do espaço para a realização pessoal.  

Em concordância com Enguita, Antunes (1995) explica essa díade quando afirma que 

há uma desrealização do ser social, pois o produto do Trabalho aparece junto ao trabalhador, 

como algo alheio e estranho a ele, e a decisão do que produzir não lhe pertence. Ainda 

segundo o autor, a própria história da realização do ser social se deu através da produção e 

reprodução da sua existência, ato social que se efetiva pelo Trabalho, ou seja, o ato de 

produção e reprodução da vida humana é realizado pelo Trabalho. 

Nesse bojo de reflexões, Kuenzer (2001) discute o Trabalho como atividade teórica e 

prática, ao mesmo tempo reflexiva e ativa, pois considera que o Trabalho humano tem sempre 

duas dimensões, a decisão e a ação. Para a autora, não existe atividade humana que exclua 

toda e qualquer atividade intelectual, assim como toda atividade intelectual exige algum tipo 

de esforço físico ou atividade manual. 

Essa ruptura supõe que a consciência é superior à prática. Dessa concepção 

equivocada é que decorre um grupo reduzido de pessoas nas funções intelectuais, o que é 

justificado pela capacidade e competência que permitiria o acesso a uma escolarização mais 

extensa, e um grupo maior, nas tarefas de execução, o que é justificado pela suposta 

incapacidade destes em aprender. Neste sentido, o Trabalho, que é inseparável do humano, 

passa a ser cindido nas relações sociais capitalistas, o que desqualifica, desumaniza e o 

destitui do atributo de criação e reflexão, e assim, perde sua característica fundamental ao se 

converter em um conjunto de ações repetitivas, fragmentadas e desinteressantes.  

Além dessa cisão, o modo de produção capitalista traz consigo uma maior divisão do 

Trabalho, como veremos a seguir. 
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1.2 A divisão social do trabalho 

 

O homem primitivo não tinha necessidade de muitos dos produtos que o homem 

civilizado aprendeu a desejar, e para entender como essas novas necessidades se constituíram 

é relevante compreender a crescente especialização das tarefas ocorridas no sistema 

capitalista. Para Marx (2006), o capitalismo explora o Trabalho de um grande contingente de 

trabalhadores e, ainda, há os que ficam à mercê da informalidade e da exclusão.  

Ainda segundo o autor, no capitalismo, na medida em que divisão do Trabalho 

aumenta há um aumento na simplificação da tarefa, o que torna a atividade mais fácil de 

aprender e, em decorrência há maior competitividade. Para o autor, a aparição da divisão do 

Trabalho foi decisiva para a defasagem entre consciência e vida social, o que denominou 

alienação. Com relação a esta concepção tem-se que: 

 

A divisão do trabalho é a expressão econômica do caráter social do trabalho 
no interior da alienação. Ou, posto que o trabalho não é senão uma expressão 
da atividade humana no interior da alienação, da exteriorização da vida 
como alienação da vida, assim também a divisão do trabalho nada mais é do 
que o pôr alienado, alheado da atividade humana enquanto atividade 
genérica real ou como atividade do homem enquanto ser genérico (MARX, 
1974, p. 30). 
 

Para Berger e Luckmann (2009), devido à divisão do Trabalho, o conhecimento de 

trabalhos específicos crescem em proporção mais rápida do que o conhecimento geralmente 

relevante e acessível. A multiplicidade produzida pela divisão do Trabalho requer padrões que 

possam ser facilmente aprendidos e transmitidos. Estes, por sua vez, requerem conhecimento 

especializado, ou seja, surgem especialistas e cada um dos quais terá de conhecer tudo que é 

considerado necessário para a realização de sua tarefa particular.  

Na divisão do Trabalho, uma atividade é dividida em tantas pequenas partes que cada 

trabalhador especializado precisa de um mínimo de qualificação, e, como resultado, tende a 

abolir completamente o Trabalho qualificado, pois o que é comprado e vendido no mercado 

de Trabalho não é a qualificação, mas a força de Trabalho, o labor (ARENDT, 2008). 

Para Durkheim (2008), as funções econômicas absorvem grande número de 

trabalhadores, há muitos sujeitos cuja vida transcorre quase toda no meio industrial e 

comercial. Para o autor, a verdadeira função da divisão do Trabalho seria criar entre os 

trabalhadores, um sentimento de solidariedade, ele recorre a esse termo para determinar os 

vínculos que agrupam os sujeitos em conjuntos sociais. Neste sentido, ele distingue dois tipos 
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de solidariedade, cada um com estrutura social correspondente: solidariedade mecânica5 e 

solidariedade orgânica6. A preponderância de uma ou de outra foi utilizada por ele como a 

marca mais característica da diferença entre as sociedades tradicionais e o mundo moderno, 

pois quanto mais modernas são as sociedades, mais há diferenças entre os sujeitos que as 

formam. Contudo, para que a divisão do Trabalho produza solidariedade, é importante que 

cada um tenha sua tarefa e que esta lhe convenha. Então, mesmo que as funções se dividam, 

não seria efeito de uma coerção, cada um desempenharia a sua, espontaneamente.  

Ainda segundo o autor, o Trabalho só se divide espontaneamente se a sociedade for 

constituída de maneira que as desigualdades sociais exprimam exatamente as desigualdades 

naturais. É necessário que essas últimas não sejam realçadas, nem depreciadas por alguma 

causa externa, portanto, a espontaneidade perfeita nada mais é que absoluta igualdade nas 

condições exteriores da luta. 

Salientamos que a preponderância da solidariedade orgânica enfraquece, mas não 

extingue a solidariedade mecânica. Esta persiste no mundo moderno, preenche sob novas 

roupagens a necessidade de organizar a sociedade com base em compartimentos similares. 

Neste sentido, para Durkheim (2008), embora a divisão do Trabalho produza a solidariedade, 

pode haver resultados diferentes, ou seja, uma diferenciação pura e simples que ele chamou 

de anomia. Nesta, o sujeito se debruça isoladamente em sua atividade especial e já não sente 

os colaboradores que trabalham a seu lado perdendo a noção da obra comum. Para o autor, o 

sujeito das sociedades tradicionais é substituído por um novo sujeito encarregado de combater 

a anomia e fazer da especialização profissional a fonte de sua autonomia.  

Desta forma, a divisão do Trabalho permite regras que asseguram a convivência 

pacífica e a regulagem das funções divididas, e é uma fonte de coesão social, pois além de 

tornar os sujeitos solidários, porque limita a atividade de cada um, aumenta a unidade, ao criar 

entre os seres humanos, um sistema de direitos e deveres que os ligam de maneira duradoura. 

Neste sentido, o Trabalho não se divide entre sujeitos independentes que, ao acaso, se 

associam para colocarem suas diferentes aptidões em comum e formarem um todo coerente, a 

                                                 
5A solidariedade mecânica nasce das semelhanças, vincula diretamente o indivíduo à sociedade. Baseia-se em 
similitudes sociais, num conjunto de crenças, valores e sentimentos partilhados pelos membros da sociedade. A 
estabilidade da vida social e o consenso que a mantém coesa, vem da existência de regras de conduta 
determinadas por estados de consciência coletivos que fazem a integração social. A consciência individual 
depende do coletivo, portanto, essa solidariedade só pode crescer na razão inversa da personalidade 
(DURKHEIM, 2008). 
6A solidariedade orgânica tem por fonte a divisão do Trabalho e seus vínculos assentam-se na individualização. 
Supõe que os indivíduos diferem uns dos outros e que cada um tem esfera própria de ação e, conseqüentemente, 
uma personalidade. A divisão do trabalho permite desenvolver a especialização, a diferenciação social, e criar, 
por meio da interdependência das funções partilhadas, um novo consenso que permite manter, sem o auxilio das 
similitudes, a integração social (DURKHEIM, 2008). 
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divisão do Trabalho não precede, e sim, deriva da vida coletiva e se produz na sociedade sob a 

pressão de necessidades sociais. 

É mister lançar um olhar à sociedade que passou das demandas de caráter coletivo 

para uma lógica privada, guiada pela ênfase nas capacidades e competências que cada sujeito 

deve adquirir para atingir uma melhor posição no mundo do Trabalho (GENTILI, 1998). O 

trabalhador se vê, então, diante de uma necessidade, a de incorporar-se a uma atividade 

produtiva, para inserir-se ao mundo produtivo e social, e tal inserção repercutiria diretamente 

em sua subjetividade.  

Neste momento, chegamos a um ponto de discussão fundamental na proposta desta 

pesquisa: a subjetividade humana. 

 

1.3 O trabalho e a subjetivação humana 

 

O Trabalho ocupa lugar central na vida do ser humano, nessa perspectiva, não 

pensamos numa sociedade sem Trabalho, sob pena de a mesma desaparecer, assim como, 

pensamos na educação ligada a um conjunto de valores determinados por concepções que 

produzem diferentes efeitos na subjetividade. Refletir sobre a relação Trabalho – Educação 

Profissional, não é só pensar na produção de conhecimentos, no saber fazer, é remeter-se ao 

trabalhador em uma busca de autonomia e um desenvolvimento de seus potenciais subjetivos.  

A subjetividade relaciona-se com o mundo social, crenças e valores que serão 

compartilhados e vão constituir a experiência histórica de todos que compõem a sociedade, e 

resulta em singularidades na formação do sujeito. Pela subjetividade há o auto-

reconhecimento, construímos um espaço relacional com o outro, e com seus próprios 

pensamentos, emoções, peculiaridades, necessidades, desejos, sentimentos, angústias, 

temores, racionalidades e paixões. O ser humano é mais que um corpo com funções 

biológicas e capacidades de transformar o seu meio pelo Trabalho. Lançar um olhar sobre a 

subjetividade é procurar no sujeito as marcas da sociedade, é dizer que o sujeito é mediado 

socialmente, e que as várias experiências de sociabilidade pelas quais passa na família, na 

escola, no Trabalho, contribuem para a constituição da subjetividade.  

De acordo com González Rey (2006), a dimensão ontológica da subjetividade é dada 

pela psique humana, nas condições culturais, o que a torna inseparável do desenvolvimento da 

humanidade, portanto, toda atividade humana envolve aspectos subjetivos que não podem ser 

ignorados. A atividade do Trabalho opera, então, uma dupla transformação, a da natureza e a 
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do próprio homem, e estas são fundadas na prática social e trazem conseqüências. Dessa 

maneira, o Trabalho determina as vidas, posto que é específico da espécie humana e percorre 

sua existência em todas as épocas, sociedades e culturas. O Trabalho, como atividade material 

e simbólica, constitui a sociedade, a vida subjetiva e ancora significados. 

Vale dizer que a subjetividade é afetada pelo próprio curso da sociedade e das pessoas 

que a constituem num contínuo processo de relações que caracterizam o desenvolvimento 

social. Para González Rey (2005), ao falar sobre subjetividade se tem a intenção de criar 

visibilidade sobre processos da psique humana e da sociedade, que não têm sido valorizados 

no desenvolvimento de práticas e políticas sociais. A subjetividade diz respeito a um sistema 

de sentidos e significações que caracterizam a psique humana, mas é uma produção social, 

portanto, o social e o individual não são excludentes, pois ao entrar na vida social, o indivíduo 

vai se transformando em sujeito. Ainda a este respeito, o autor prossegue:  

 

A subjetividade individual representa os processos e formas de organização 
subjetiva dos indivíduos concretos. Nela aparece constituída a história única 
de cada um dos indivíduos, a qual, dentro de uma cultura, se constitui em 
suas relações pessoais. Um dos momentos essenciais de subjetividade indi-
vidual, que define com força sua natureza processual, é representado pelo 
sujeito, que constitui o momento vivo da organização histórica da sua sub-
jetividade, e que está implicado de forma constante nos diversos espaços 
sociais dentro dos quais organiza suas diferentes práticas (GONZÁLEZ 
REY, 2005, p. 241). 

 

Apreende-se que a subjetividade humana se fortalece na medida em que o homem 

apreende, também, os dados da realidade e consegue imprimir-lhes significados, em um 

processo dinâmico, inacabado, e que se transforma de modo contínuo, podendo consolidar a 

humanização do ser. Nessa tentativa de consolidação, todo trabalhador é único, singular, e ao 

longo de sua vida tenta construir possibilidades de ser no mundo, numa construção histórica, 

social e cultural do psiquismo humano, pois o sujeito vai se desenvolvendo à medida que 

aprende e se socializa.  

Isso é ratificado por Berger e Luckmann (2009), que pensam a subjetividade como 

uma construção social, porque ao analisarem a sociedade em seus aspectos objetivos e 

subjetivos, fornecem subsídios para que se compreenda que é o processo de socialização que 

constrói e explica o processo de individualização e, em especial, a subjetividade. Para os 

autores, o mundo social objetivado é introduzido na consciência do sujeito no curso da 

socialização. Ao internalizar valores, normas e papéis sociais, nas relações com os outros que 
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lhe são significativos, o homem se socializa, forma uma identidade e torna-se um ser 

socialmente identificável.  

Nesse sentido, quais os efeitos na constituição do sujeito diante de informações, 

opiniões, objetos, ao serem escolhidos e/ou excluídos na sociedade? Sabe-se que o sujeito faz 

escolhas que nem sempre sabe o porquê, no dilema entre o que escolher e o que excluir. Os 

efeitos são sobre a significação pessoal e social que é decidida, tanto pelos objetos que possui 

e consome, como também pelas imagens ideais com as quais esses objetos tentam parecer, 

pois são adquiridos, satisfazem, mas logo surgirão outros que sempre dizem sua importância, 

sua necessidade e satisfação (JERUSALINSKY, 2000). 

Além deste processo, há a alienação que é produzida a partir de uma dimensão de 

estranhamento do Trabalho. O sujeito se aliena dos produtos de seu Trabalho, do processo de 

seu Trabalho, de seu próprio ser, e dos outros sujeitos, e assim, o Trabalho se converteu em 

pura objetivação efetivada na forma capitalista. Há um rompimento da relação do sujeito 

com o objeto, e ainda mais, a primazia do segundo sobre o primeiro o que possibilita a 

coisificação das relações sociais, ou seja, o produto aparece como se tivesse vida própria, 

capaz de manter relações entre si e com o próprio sujeito sem depender dele (MARX, 1974). 

De modo geral, no capitalismo, a invisibilidade das relações sociais decorrente da 

visibilidade da mercadoria, atinge o íntimo do sujeito que sofre progressiva fragmentação e 

se converte em espectador de sua própria vida, que lhe aparece como estranha e hostil. O 

sujeito torna-se incapaz de se reconhecer na objetividade que constitui e pela qual é 

constituído, sendo dominado pela quantificação que rege todas as suas relações (ALVES, 

2005). As relações de poder neste processo se estabelecem na necessidade humana de 

transformação para a sobrevivência, o que envolve ação objetiva e subjetiva, relações de 

construção de subjetividades desenraizadas de sua própria objetividade sócio-histórica e, 

principalmente, de sua identidade. O desenvolvimento psíquico é dificultado, e a vida 

psíquica do sujeito é invadida, porquanto espectador de sua própria vida, o que provoca, em 

grande parte, atitudes irrefletidas e automáticas, e influem na reprodução e na transformação 

das relações e situações sociais (RESENDE, 2006). 

Ainda segundo a autora, com as transformações no mundo do Trabalho, a 

subjetividade foi tomada por suas manifestações externas, tais como: inteligência, 

competência e habilidade. Para a autora, pensar a subjetividade nas manifestações externas é 

engendrar-se em um terreno escorregadio porque cede à lógica da barbárie. Sobre isso ela 

sintetiza que: 
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Para a compreensão da subjetividade hoje, é preciso tomar como ponto de 
partida que o indivíduo e conseqüentemente sua objetividade e subjetividade 
se constituem no trabalho efetivado sob condições concretas. Nas condições 
capitalistas de produção, o trabalho, a alienação e o fetiche instauram um 
patamar diferenciado que implica a fragmentação e indiferenciação da 
subjetividade. Esses processos se realizam na esteira do desenvolvimento e 
universalização da forma capitalista, solidários e contemporâneos à 
universalização de um certo tipo de racionalidade que, num sentido amplo, 
pode-se chamar instrumental, razão de dominação, que não é instrumento de 
emancipação e autonomia, mas de heteronomia e poder (RESENDE, 2006, 
p. 178). 

 

Para Fidalgo e Fidalgo (2007), no capitalismo o trabalhador para atender às 

necessidades da empresa e manter seu Trabalho mobiliza conhecimentos e comportamentos 

diversos, muitos são aprendidos na escola e desenvolvidos na prática. A mobilização de 

saberes e comportamentos vinculam-se expressivamente à subjetividade. Assim, há aspectos 

subjetivos a serem observados nos trabalhadores, pois pode se estabelecer a construção de 

uma identidade que ganhe força no desenvolvimento de processos de qualificação 

profissional para alcançar o mundo do Trabalho.  

Seguindo essa lógica, o vínculo entre Trabalho e Educação Profissional tem sido, 

comumente, visto em termos de qualificação e demanda de competências, minimizando, 

assim, a importância da subjetividade do trabalhador diante de tantas transformações no 

mundo do Trabalho. Ao focar a Educação Profissional como uma preparação para o mundo 

do Trabalho, centra-se a formação profissional de sujeitos que são lançados nesse mercado 

competitivo e se defrontam com o desemprego estrutural. Não se pode perder de vista os 

aspectos sociais aí presentes, pois, de acordo com Frigotto (1998), a responsabilidade do 

social se desloca para o individual, pois já não há um projeto de desenvolvimento social, mas 

indivíduos que adquirem competências ou habilidades no campo cognitivo, técnico, de gestão 

e atitudes, para não serem excluídos e se tornarem competitivos e empregáveis. 

Enquanto fenômeno social, a exclusão é vista em seus desdobramentos no nível das 

interações humanas, e a Psicologia tenta entender as relações excludentes e suas repercussões 

fundamentais para a compreensão da subjetivação humana. Considerando-se que o modelo 

capitalista dificulta o acesso ao mundo do Trabalho, e que provoca uma dicotomia 

inclusão/exclusão, pode-se pensar na inserção/não inserção ao mundo do Trabalho e seus 

reflexos na promoção da humanidade na espécie.  
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Para Dejours (2004), o Trabalho não é só produção, é transformação de si mesmo, da 

subjetividade, portanto, expressão de vida que mobiliza o sujeito por completo, inclui corpo, 

inteligência, reflexão, interpretação, sentimentos e criatividade. Neste sentido, afirma que: 

 

[...] via de regra, trabalha-se para alguém: para um patrão, para um chefe ou 
um superior hierárquico, para seus subordinados, para seus colegas, para um 
cliente, etc. O trabalho não é apenas uma atividade; ele é, também, uma 
forma de relação social, o que significa que ele se desdobra em um mundo 
humano caracterizado por relações de desigualdade, de poder e de 
dominação. Trabalhar é engajar sua subjetividade num mundo hierarquizado, 
ordenado e coercitivo, perpassado pela luta para a dominação. Assim o real 
do trabalho não é somente o real da tarefa, isto é, aquilo que, pela 
experiência do corpo a corpo com a matéria e com os objetos técnicos, se dá 
a conhecer ao sujeito pela sua resistência a ser dominado. Trabalhar é, 
também, fazer a experiência da resistência do mundo social; e, mais 
precisamente, das relações sociais, no que se refere ao desenvolvimento da 
inteligência e da subjetividade. O real do trabalho, não é somente o real do 
mundo objetivo; ele é, também, o real do mundo social (DEJOURS, 2004, p. 
31). 

 

Diante deste quadro comprende-se que a subjetividade na situação de Trabalho 

mostra-se no reconhecimento e respeito, entretanto, estes não vêm ocorrendo no modelo 

capitalista. Segundo Bauman (2001), as pessoas foram, crescentemente, entregues aos bens e 

a venda é o que dá forma e significado às vidas. Foi a compra e a venda que colocaram capital 

e Trabalho frente à frente, pois os donos do capital tinham que ser capazes de continuar 

comprando Trabalho e os trabalhadores capazes de realizar suas tarefas sob condições de 

competição que só afetam sua condição humana.  

Para o autor, o Trabalho tem muitas virtudes, entre as quais, a capacidade de dar forma 

ao informe, de dar duração ao transitório, substituir o caos pela ordem e contribuir 

historicamente ao colocar a espécie humana no comando de seu próprio destino. O Trabalho 

assim compreendido é uma atividade em que cada membro da espécie humana tem que 

participar, é a atividade em que a humanidade está envolvida como um todo, por seu destino e 

natureza, e não por escolha, e a atividade do Trabalho está em primeiro lugar entre as 

atividades humanas, por contribuir com a subjetividade, por levar ao aperfeiçoamento moral e 

a elevação geral dos padrões éticos da sociedade. 

Para Arendt (2008), as atividades de Trabalho não são governadas pela pura 

necessidade de subsistência, produz coisas efêmeras destinadas a serem destruídas pelo 

consumo. Elas não são um eterno retorno no qual desaparece o sujeito singular, que se torna 

também descartável. No Trabalho, o sujeito jamais é somente o simples representante de uma 
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capacidade específica, nem o exemplar reproduzível aos milhares de um determinado tipo. Ao 

contrário, a atividade de Trabalho é obra e ação: obra no sentido de que produz coisas 

duradouras destinadas a tornar o mundo habitável; e ação, no sentido de que gera resultados 

subjetivos indissociáveis do agente, produzidos em comum, e transmitidos pela comunicação. 

Ainda segundo Arendt, a condição humana do Trabalho é a mundanidade, por 

produzir um mundo de coisas no qual os sujeitos vivem, mas que transcende as vidas 

individuais. A existência humana seria difícil sem as coisas, e estas não teriam coerência se 

não estivessem ligadas à existência humana. As coisas ao serem usadas são constituídas no 

mundo com o material que a natureza disponibiliza ao ser humano, mas esse material é 

destituído de valor, pois todo o seu valor reside no Trabalho que é realizado. Neste sentido, a 

autora aponta que cada sujeito é singular, vive como ser distinto em sua subjetividade, mesmo 

estando entre iguais. Cada um, em sua singularidade afeta de modo particular a subjetividade 

do outro, a história da vida de todos aqueles com quem ele entra em contato.  

Nesta direção a incapacidade de reconhecimento do sujeito que não se inscreve 

socialmente rege as suas relações, e o separa dos demais sujeitos ao estabelecer uma falsa 

conciliação que só legitima a barbárie, a exclusão, o imediatismo. 

 A subjetividade aflora a partir da existência humana que é composta por práticas que 

se complementam e que se manifestam de modo inter-relacionado. A prática produtiva que 

surge quando o ser humano interfere na natureza, por meio do Trabalho, é a prática social que 

surge da insatisfação com as produções individuais e uma conseqüente organização do 

coletivo em estruturas e hierarquias; e é, também, a prática simbólica que surge da 

necessidade em representar e avaliar a realidade constituída pelos resultados de sua produção 

e de seus relacionamentos.  

No caso da Educação Profissional uma perspectiva ampla dessa formação é 

fundamental, pois implica permitir ao estudante o acesso aos saberes organizados e 

sistematizados, assim como o acesso à satisfação de suas necessidades existenciais, e a 

participação nas relações sociais. Como diz Kuenzer (2001), o trabalhador reivindica o acesso 

ao saber que lhe permita estar em contato com as relações sociais, com a concepção de mundo 

e com sua consciência. Dessa maneira, o momento de formação é de apropriação do saber de 

forma mais ampla e voltada para desenvolver o saber e a humanidade, permitindo, assim, uma 

melhor condição de vivência e experiência subjetiva. Então, fica a questão: será que o 

trabalhador tem que ganhar a vida perdendo-a? Para Fonseca (2003) se faz urgente reinventar 

outra forma de Trabalho, que considere a subjetividade, isto porque, quando o sujeito 

reinventa o modo de Trabalho reinventa a si mesmo.  
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A partir da repercussão na subjetividade, fruto das relações sociais capitalistas, sua 

divisão social do Trabalho e aumento do desemprego estrutural, torna-se relevante uma 

reflexão sobre o cenário conjuntural contemporâneo e a crise no mundo Trabalho. 

 

1.4 As crises no mundo do trabalho e o cenário conjuntural de exclusão 

 

A partir do desenvolvimento histórico do capitalismo, analisados por Marx, Engels e 

Rosa de Luxemburgo, destaca-se que, esse sistema apresenta crises cíclicas violentas e 

colapsos que não advêm de fatores exógenos, mas do caráter contraditório de seu processo de 

produção. Ou seja, a história do capitalismo não é harmônica, e sim, contraditória e 

conflitante (FRIGOTTO, 2003). Tais situações, portanto, não surgem de algo externo, mas da 

dominação do capital e da exploração do Trabalho, cujos conteúdos, as forças em jogo e a 

gravidade dos destroços são muitos. Trata-se, pois, de crises que têm uma mesma gênese 

estrutural, e cada vez, trazem uma materialidade específica. Em outras palavras, o capitalismo 

estabelece uma sociabilidade em que cada novo elemento que entra para enfrentá-lo se 

constitui, no momento seguinte, em um novo aspecto que mais complexifica o processo.  

Historicamente, as formações sociais e as forças produtivas, dificilmente rompem com 

as relações sociais de exclusão e/ou mesmo com o sistema e passam a socializar o resultado 

do Trabalho humano para satisfazer as necessidades sociais coletivas. Como modo de 

produção, o capitalismo se baseia na riqueza centralizada e nos trabalhadores necessários à 

produção do capital, em que muitos estão excluídos e/ou buscam uma terceira via, na 

informalidade. Com o capitalismo se geram problemas, tais como a exploração e a exclusão, 

que Marx (2006) explicou ao dizer que quando o capital cresce rapidamente o salário do 

trabalhador pode melhorar, no entanto, o lucro do capitalista cresce, incomparavelmente. 

Então, o abismo social que o separa do capitalista foi ampliado. 

Frigotto (2003) reflete que o sistema capitalista conduz à acumulação, à concentração 

e à centralização de capital, e produz o máximo de mercadorias, condensadoras do máximo de 

mais valia7. Neste âmbito, a realização do ser social é enfraquecida e a força de Trabalho 

torna-se também uma mercadoria, cuja finalidade vem a ser a produção de mercadorias. Para 

Antunes “o que deveria ser a forma humana de realização do indivíduo reduz-se à única 

possibilidade de subsistência do despossuído” (1995, p. 124). 

                                                 
7 Denomina-se mais-valia ou lucro, aquela parte do valor total da mercadoria em que se incorpora o 
sobretrabalho, ou Trabalho não remunerado. Têm-se o Trabalho transformado em mercadoria (MARX, 2006). 
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Para Marx (2006), a produção capitalista move-se por ciclos de crise, de prosperidade, 

de calma, de superprodução e de estagnação. Por exemplo, a crise dos anos 1970 tem um 

conteúdo histórico e uma trama de sujeitos sociais e mediações complexas. Reconhecer seu 

enfrentamento ou sua superação gera a possibilidade de processos de destruição e exclusão 

mais perversos que os precedentes, embora tenha se tornado, também, o centro de 

possibilidades de um novo patamar de conquistas da classe trabalhadora (FRIGOTTO, 2003). 

Dentre os modos de produção presentes nas crises do sistema capitalista que 

ocasionaram a exclusão citamos o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Segundo Pinto 

(2007), o Taylorismo foi marcado pela divisão das atividades em tarefas muito simples e a 

medição do tempo na execução dessas tarefas, portanto, a idéia principal era de uma 

especialização extrema de todas as atividades. Essa divisão que limitava as funções 

específicas, já estava bem avançada quando o Fordismo introduziu a novidade da linha de 

produção em série. Ao longo da linha, as diversas atividades de Trabalho foram distribuídas 

entre os trabalhadores fixos em seus postos e com tarefas muito simples que lhe foram 

designadas. 

No sistema taylorista-fordista a finalidade era de um nível de simplificação que 

impossibilitasse abstrações conceituais sobre o Trabalho. As competências, as qualidades, as 

habilidades, a experiência, a iniciativa, e a criatividade eram basicamente dispensadas à 

medida que a intervenção crítica dos trabalhadores e o tempo de treinamento eram eliminados 

do ambiente de Trabalho. A uniformização e a simplificação do Trabalho possibilitaram uma 

automação executada pelas mãos de tantos trabalhadores. Para Pinto (2007), no sistema 

taylorista-fordista, o conceito de flexibilidade está na condição de substituir os trabalhadores, 

rapidamente, sem que isso cause danos aos custos e à produtividade. 

Ainda segundo o autor, essa verticalização e concentração do Trabalho e a pouca 

qualificação dos trabalhadores, tornou-se um problema para o crescimento. Surge, então, 

outro modo de produção, como forma de enfrentar essa crise, denominado Toyotismo. Este 

sistema se fundamenta na metodologia de produção e de entrega mais rápida e, dessa forma, o 

foco é o produto que, por sua vez, gera desverticalização e força de Trabalho polivalente8. 

Neste caso, os trabalhadores precisaram agregar à execução, o controle de qualidade, a 

manutenção, a limpeza e a operação de muitos equipamentos simultaneamente.  

                                                 
8 Por polivalente entendemos o trabalhador que aprende os conhecimentos referentes à área em que desenvolve 
suas atividades e que estabelece um bom relacionamento interpessoal: argumenta, tem iniciativa, tem 
criatividade e sabe trabalhar em equipe. 
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O estreitamento dessa relação, educação e Trabalho, se evidenciou na intenção de 

aquisição de conhecimentos pelos trabalhadores que ocorreu para que estas se 

responsabilizassem por várias fases do processo produtivo. O trabalhador conduzia, então, 

várias máquinas e tal situação trouxe a ruptura da relação homem/máquina do sistema 

taylorista-fosdista. A intenção do Toyotismo era de agregar no mesmo posto de Trabalho (nas 

células) máquinas diferentes, e concentrar diferentes funções do Trabalho no mesmo local. 

Por conseguinte, caberia ao trabalhador a polivalência e a qualificação, processo que se 

efetivaria mediante flexibilização entre os setores e entre os postos de Trabalho, o que 

denominou-se de reestruturação produtiva. 

Essa perspectiva de polivalência pregada pelo Toyotismo, não focava a aprendizagem 

do trabalhador como um benefício para si. Como afirma Pinto (2007), o Taylorismo 

decompôs as atividades para ficarem simples, o Fordismo se empenhou no automatismo; e 

ambos objetivaram anular os saberes dos trabalhadores. O toyotismo partiu noutro sentido, 

não anulou a qualificação, e ao contrário, incentivou a polivalência, combateu a simplificação 

da especialização, todavia, perseguiu os mesmos objetivos dos outros modelos, qual seja: o 

aumento do controle e da intensificação do Trabalho. 

Entendemos que tais transformações, na lógica do Trabalho, permaneceram com o 

controle significativo da subjetividade do trabalhador, como nos dizem Antunes e Alves,  

 

[...] a introdução da maquinaria complexa, das novas máquinas 
informatizadas que se tornam inteligentes, ou seja, o surgimento de uma 
nova base técnica do sistema sociometabólico do capital, que propicia um 
novo salto da subsunção real do trabalho ao capital, exige, como pressuposto 
formal ineliminável, os princípios do toyotismo, no qual a captura da 
subjetividade operária é uma das precondições do próprio desenvolvimento 
da nova materialidade do capital. As novas tecnologias microeletrônicas na 
produção, capazes de promover um novo salto na produtividade do trabalho, 
exigiriam, como pressuposto formal, o novo envolvimento do trabalho vivo 
na produção capitalista (2004, p. 346). 
 

Ainda segundo os autores, o toyotismo utilizou da força de Trabalho, e o fez visando 

apropriar-se, crescentemente, da sua capacidade cognitiva, o que decorre do envolvimento 

mais fortemente da subjetividade dos operários. As sugestões oriundas dos trabalhadores são 

recolhidas e serão absorvidas pelas chefias se forem lucrativas. Apesar de o trabalhador 

toyotista contar com essa suposta participação e envolvimento na produção, a subjetividade 

que se manifesta em suas obras encontra-se estranhada com relação ao que produz e para 

quem produz. As máquinas informatizadas do toyotismo não suprimem o Trabalho humano, 
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pelo contrário, disseminam novas objetivações impostas à classe trabalhadora, exemplificada 

pela necessidade de uma melhor qualificação e preparo para conseguir um Trabalho, o que 

aumenta o estranhamento e distancia a subjetividade da atividade.  

É compreensível que os trabalhadores tenham sofrido com as profundas modificações 

no mundo do Trabalho, com os saltos tecnológicos, com a automação e a microeletrônica que 

invadiram o mundo fabril, inserindo-se e desenvolvendo-se nas relações de Trabalho e de 

produção do capital. Para Antunes (1995), as alterações não atingiram só a objetividade, pois 

estas mudanças provocaram profundas repercussões no trabalhador, posto que no mundo do 

Trabalho capitalista houve uma crescente exclusão e profundas alterações em sua 

subjetividade. 

Sobre o avanço tecnológico do modo de produção capitalista, Frigotto (1998) afirma 

que esse desenvolvimento, incorporado ao processo produtivo, possibilita o crescimento da 

economia e o aumento da produtividade, mas diminui o número de postos de Trabalho. O 

desemprego estrutural demarca, especialmente, o excedente de trabalhadores, ou seja, a não 

necessidade de certo contingente de trabalhadores para a produção. E isto significa aumento 

da miséria, da fome, e da barbárie social. É como se, com aumento da barbárie, a exclusão se 

desse por parâmetros da normalidade, sendo legítima em nome do progresso, assim, o dever 

moral de não ser violento é esquecido e uma falsa conciliação se opera. 

Diante dessas reflexões, emergiu, ainda mais, a necessidade de investigação, 

considerando-se o novo perfil das profissões e dos trabalhadores na sociedade atual, como 

veremos a seguir.  

 

1.5 As profissões e o perfil do trabalhador atual 

 

Diante das demandas do atual mundo do Trabalho, o trabalhador estabelece estratégias 

para construir e desenvolver seu potencial produtivo, tendo como base suportes objetivos e 

subjetivos. Com relação a esta questão, Fidalgo e Fidalgo (2007) afirmam que para a 

manutenção de seu posto de Trabalho cada trabalhador constrói estratégias solitárias, ou seja, 

há uma crescente desestabilização e quebra da identidade, já que o processo de manutenção 

do Trabalho e da valorização da força de Trabalho se dá de forma individualizada e essa passa 

a ser a tônica das relações de Trabalho.  

Essa transformação das relações de Trabalho e, em amplitude, das relações sociais, 

certamente tem fomentado o aumento da competitividade, porque o trabalhador teme ser 
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substituído por outro mais competente. Esses fatores conduzem à busca pelo crescimento da 

eficiência e constante atualização e aprimoramento. Diante dessa competitividade e 

individualização, Antunes (1995) aponta que as demandas são por um trabalhador que tenha 

um perfil capaz de desempenhar da forma mais completa possível as atribuições necessárias 

ao atual contexto, fruto da modernização tecnológica. As máquinas têm alto grau de 

automação e exigem mão de obra especializada, e a partir daí, se vislumbra que a construção 

das competências se processa em relação aos objetivos específicos que se pretenda atingir.  

Segundo Fidalgo e Fidalgo (2007) a evolução do capitalismo, com sua exigência 

tecnológica, promoveu a instalação da precariedade do Trabalho, do déficit de 

reconhecimento, e a desestabilização dos trabalhadores, por perceberem que devido às 

constantes reestruturações, não há espaço para todos. Os desempregados, mesmo diante das 

condições de produção desfavoráveis, passam a circular no mercado e se vêem como os 

únicos responsáveis pela sua ascensão, estabilidade e, principalmente, pela sua derrocada 

profissional.  

Segundo Franco, M.C. (1998), vive-se em um mundo crescente no conhecimento e na 

capacidade de produzir riquezas, mas em que aumenta a incerteza sobre a própria 

sobrevivência do ser humano. Para a autora, foi no aprofundamento da crise do capitalismo 

com a exclusão dos mais pobres e despreparados que a formação profissional adquiriu 

visibilidade e relevância.  

Por um lado, as profissões surgem das preocupações com a satisfação das 

necessidades, a partir da transformação dos processos produtivos e da crescente complexidade 

e diversificação das funções de comando, de controle, de defesa e de preservação social, nas 

diferentes formações sociais. Por outro lado, com o avanço das ciências e das técnicas surgem 

inovações tecnológicas que geraram a necessidade de novas especializações profissionais e 

favoreceram o desaparecimento de outras. Algumas, embora não tenham desaparecido, 

passaram a exigir um profissional com novos conhecimentos, novas habilidades, novo perfil, 

pois as mudanças em seu campo de especialidade acarretaram mudanças nas formas de 

organização, gestão e contratação do Trabalho. Mais ainda, o desenvolvimento tecnológico 

provocou em alguns setores a diminuição de postos de Trabalho, instaurando o desemprego 

(MANFREDI, 2002). 

Neste sentido, Kuenzer (2001) aponta que a escola passou a ter como função duas 

tarefas contraditórias: 1) Formar o cidadão que buscará a ampliação de seus espaços de 

participação cultural, política e econômica, enquanto produtor e consumidor; 2) Formar o 

trabalhador que exercerá suas funções nos postos de Trabalho. Para Gentili (1998), uma 
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repercussão concreta ocorreu no campo educacional, que sofreu um impacto profundo com as 

crises do sistema capitalista, o que se revela no progressivo desaparecimento do caráter 

integrador da escola.  

A função social da escola é questionada e esvaziada ao focar as habilidades que os 

estudantes possuíam para os novos desafios de um mercado competitivo. Neste sentido, as 

relações entre Trabalho e Educação Profissional, subordinadas às novas tecnologias, estão 

naturalizando as relações capitalistas vigentes que são também eticamente questionáveis. Daí 

a relevância de um maior diálogo com profissionais da área de humanas para focar os sujeitos 

sociais, as pessoas, na produção de sua existência total e as relações sociais destas 

decorrentes. 

Para Taddei (2001), o papel da formação profissional no quadro de combate ao 

desemprego não é só uma questão de técnica, é sim, uma questão política, pois despolitizar a 

problemática da formação profissional é negar a participação democrática dos trabalhadores 

no assunto que lhes toca de forma direta. 

Aqui chegamos a um dado relevante, pois com o desenvolvimento do capital se exige 

que o trabalhador desenvolva mais conhecimentos, para que possa compreender, manipular, e 

acompanhar os avanços tecnológicos, muda, então, o perfil dos trabalhadores, já que as 

empresas passaram a exigir mais qualificação. À destreza manual, foram agregadas novas 

competências relacionadas com a inovação, a criatividade e o Trabalho em equipe (BRASIL, 

2005). 

Neste bojo de reflexões, pensamos a Educação Profissional que é apresentada no 

sentido de reverter a exclusão e o desemprego estrutural, diante da crise do Trabalho, cuja 

formação técnico-profissional, acontece dentro das relações assimétricas de poder econômico. 

Assim, faremos uma apresentação sobre a Educação Profissional na intenção de 

compreendermos o campo da pesquisa e sua relevância para a formação do trabalhador. 

 

1.6 A educação profissional: traçado histórico no Brasil 

 

Para discorrer sobre a Educação Profissional, fizemos um breve passeio pela sua 

história, lembrando que no Brasil esta sempre esteve atrelada às camadas pobres, pois foi 

criada nessa intenção, e cuja orientação é confirmada pela legislação básica da Educação 

Profissional, do ano de 2005, no parecer da Câmara Nacional de Educação / Câmara de 

Educação Básica nº 16/99, que comentaremos adiante. 
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Em um recorte histórico, Kuenzer (2001) assinala que em 1909, o Governo Federal 

criou os primeiros cursos profissionais. Eram 19 escolas de aprendizes artífices subordinadas 

ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Segundo a autora, o que motivou a 

criação dessas escolas, foi uma preocupação do Estado, em oferecer alternativas de inserção 

no mundo do Trabalho aos jovens das camadas mais pobres da população. 

Na sua história, a Educação Profissional entre os povos nativos integrava saberes e 

fazeres mediante o exercício das múltiplas atividades da vida em comunidade. No Brasil 

colônia, os primeiros núcleos de formação foram realizados nos colégios dos jesuítas. Com as 

mudanças econômicas surgidas no Brasil Império, foi constituído o aparelho educacional 

escolar e a Educação Profissional, voltada para os ofícios manufatureiros, era ministrada nas 

academias militares, em entidades filantrópicas e nos liceus de artes e ofícios. No Brasil 

república ocorreu a montagem e organização do sistema de ensino profissional, e durante o 

Estado Novo surgiu o chamado Sistema S9, gerido e mantido pelos organismos sindicais 

patronais, e, progressivamente, ampliados (MANFREDI, 2002). 

Segundo Kuenzer (2001), a criação do SENAI e do SENAC, se deu para atender à 

demanda por mão-de-obra qualificada e resultou do estímulo do Governo Federal à 

institucionalização de um sistema nacional de aprendizagem custeado pelas empresas para 

atender às suas próprias necessidades. Verificamos, portanto, que a Educação para o Trabalho 

era atribuição do sistema federal de ensino técnico, depois complementado por um sistema 

privado de formação profissional para a indústria e para o comércio, através do SENAI e do 

SENAC. 

Até meados de 1970, a Educação Profissional esteve voltada para o treinamento, 

formava para a produção em série e padronizada, pois o Trabalho requerido se constituía de 

tarefas simples, rotineiras e previamente especificadas e delimitadas. A partir de 1980, novas 

formas de organização e de gestão modificaram estruturalmente o mundo do Trabalho. Com o 

desenvolvimento e emprego de tecnologias mais sofisticadas, a Educação Profissional voltou-

se para a qualificação profissional de técnicos. Atualmente, torna-se cada vez mais necessária 

a qualificação profissional e sua atualização por meio de programas de requalificação e de 

educação continuada, porque as constantes inovações tecnológicas e organizacionais no 

mundo do Trabalho impõem efetivas e rápidas respostas no que se refere aos novos perfis 

profissionais (BRASIL, 2005). 

                                                 
9As primeiras instituições foram o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, em 1942 e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, em 1946. 
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Portanto, para os que vivem das diferentes formas de Trabalho, a escola organizada 

com a perspectiva de profissionalização é o espaço fundamental para a aquisição dos 

conhecimentos que permitam o desenvolvimento das competências requeridas para a inclusão 

na vida social e produtiva, demandas por competências na atualidade, conforme propõe a 

Educação Profissional brasileira, como veremos a seguir. 

 

1.6.1 A educação profissional brasileira na atualidade  

 

As mudanças pelas quais o mundo vem passando produziram transformações na 

prática social e no Trabalho, e a educação não pôde ficar alheia a estas mudanças. Tal qual em 

outros períodos históricos o mundo do Trabalho acena com seus requerimentos para o âmbito 

da educação escolar e faz emergir a inquietação nos meios educacionais que passam a 

promover reformas para se adequar às novas exigências, tanto das rápidas mudanças 

tecnológicas, quanto das necessidades dos sujeitos em seu perfil profissional. Nessa 

perspectiva, para Berger Filho (1999) o conhecimento tornou-se elemento fundante para a 

produção, portanto, aprender a aprender passa a ser competência fundamental para inserção 

numa sociedade que se reestrutura continuamente.  

A escola da Educação Profissional que pretende atender as demandas atuais busca 

formar profissionais polivalentes e, para isso, implanta um programa de interação entre os 

conhecimentos gerais e tecnológicos e entre as habilidades teóricas e práticas para que se 

possibilite aos estudantes a integração ativa e crítica. Diante desses desafios, a Educação 

Profissional destaca-se como um fator estratégico de competitividade e desenvolvimento 

humano na nova ordem econômica mundial, na perspectiva de melhoria na qualidade de vida 

e facilitadora da qualificação básica para pleitear o acesso dos sujeitos ao mundo do Trabalho. 

Segundo Frigotto (2003), concebe-se a Educação como uma forma específica de 

relação social, uma prática social, uma atividade humana e histórica definida no conjunto das 

relações sociais. O sujeito dos processos educativos é o homem e suas múltiplas e históricas 

necessidades, e a formação humana, enquanto prática constituída pelas relações sociais 

avança em conjunto com as práticas sociais fundamentais. 

Na formação da Educação Profissional, o ser humano é apresentado não apenas como 

o objeto que executa tarefas, mas como o sujeito histórico que produz saber e modifica o 

mundo a partir de seu Trabalho. A proposta da Educação Profissional, então, não se 

vincularia, apenas, às necessidades da economia, já que promoveria o acesso ao saber 
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científico e tecnológico que permite ao trabalhador inserir-se, participar e usufruir dos 

benefícios do processo produtivo, sobretudo buscaria efetivar a delimitação de conteúdos que 

potencializem a satisfação das necessidades humanas e defendam a formação abstrata e 

polivalente (KUENZER, 2001). 

No Brasil, segundo Frigotto (2001), as propostas educacionais que não estejam 

vinculadas à perspectiva democrática de desenvolvimento, a de geração de Trabalho e a de 

relações sociais de novo tipo, reduzem-se a um caráter ideológico. Neste sentido, “a 

preparação para a vida produtiva [...] deverá constituir uma relação de valor do próprio 

trabalho e do trabalho dos outros, conhecendo e reconhecendo sua importância para o bem 

comum e a qualidade de vida” (BRASIL, 2005, p. 37). 

Ainda neste sentido, Oliveira, R. (2003), afirma que a reestruturação na Educação 

Profissional visa adequação às novas exigências impostas ao trabalhador e são essenciais à 

criação de uma vida cidadã, entretanto, para Kuenzer (2001), não é responsabilidade da escola 

resolver problemas do mundo do Trabalho. Para a autora, a relação deste com a educação 

ocorre pelo exercício da função que lhe cabe: socializar o saber.  

Sabe-se que a Educação Profissional não gera Trabalho, entretanto a formação 

especializada dos sujeitos poderia manter sua subsistência, e com esta os atributos da 

existência e da subjetividade com dignidade, quais sejam o auto-respeito e o reconhecimento 

social. 

Isso é ratificado a partir da atual Legislação Básica da Educação Profissional e 

Tecnológica, quando afirma que: 

 

Não se concebe, atualmente, a educação profissional como simples 
instrumento de política assistencialista ou linear ajustamento às demandas do 
mercado de trabalho, mas sim, como importante estratégia para que os 
cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da 
sociedade. Impõe-se a superação do enfoque tradicional da formação 
profissional baseado apenas na preparação para a execução de um 
determinado conjunto de tarefas. A educação profissional requer, além do 
domínio operacional de um determinado fazer, a compreensão global do 
processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da 
cultura do trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada de 
decisões (BRASIL, 2005, p. 22).  

 

Para Arroyo (1998), a Educação Profissional se dá entre sujeitos, e toda prática 

educativa e cultural é uma ação humana, de sujeitos humanos, marcada pela diversidade de 

experiências culturais dos que dela participam. Neste sentido, segundo Frigotto (2001), muitas 

vezes as políticas educacionais e de formação técnico-profissional, centradas na perspectiva 
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das habilidades e das competências para a empregabilidade, ignoram as relações de poder 

assimétricas e os limites do desenvolvimento capitalista. Esse contexto dificulta a 

concretização do princípio educativo à medida que expressa tensão entre os imperativos 

daquele e da constituição da democracia. O avanço do processo capitalista é, na raiz, 

antidemocrático, uma vez que se fundamenta na relação contraditória entre capital e Trabalho.  

A tarefa atribuída à Educação Profissional torna-se, ainda, mais crucial, ao saber que a 

maioria dos trabalhadores têm dificuldade de acesso aos saberes, tanto aos de formação 

profissional quanto aos essenciais para lhes permitir reconhecerem-se como cidadãos, como 

profissionais, enfim, como sujeitos históricos produtores do mundo.  

Ao falar em saberes produzidos socialmente alcançamos o momento de apresentar a 

teoria psicossocial com a qual esta pesquisa entende as questões subjacentes à relação 

Trabalho – Educação Profissional. 
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2. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS - TRS10  

A representação é empregada para agir no mundo e nos outros. 

Jodelet (2001) 

 

Nesse capítulo, apresentaremos a TRS e seus principais conceitos, assim como 

relacionaremos a relevância de seu uso nesta pesquisa. Ao tomarmos como base essa teoria 

implica dizermos que compreendemos a realidade como uma construção social e que 

entendemos o sujeito como construído nas interações, nas relações sociais. 

 

2.1 Breve histórico 

 

A utilização de teorias em Psicologia Social demanda discussões que caracterizam a 

própria evolução desse campo do saber. Um problema marcante na tentativa de construir 

conhecimentos na área esteve nas concepções sob diferentes perspectivas – a do indivíduo 

e/ou a da sociedade. Segundo Moscovici (2003), a história da Psicologia Social foi marcada 

por noções atomísticas e superficiais, carecia de melhores teorias que descrevessem e 

possivelmente explicassem, adequadamente, os fenômenos. Neste sentido, cabe uma reflexão 

sobre essas diferentes perspectivas anteriores à TRS. 

 

2.1.1 O individual e o coletivo na psicologia social 

 

Como ponto de partida dessa discussão entre o individual e coletivo citamos uma 

questão de muito interesse nesse estudo – a subjetividade, que torna o sujeito único, diferente 

dos demais com quem interage e garante a singularidade ao longo do tempo, e ao mesmo 

tempo, está inserido em grupos que o constituem, também, com uma identidade social. 

                                                 
10 Quando aparecer no texto a sigla TRS, ler Teoria das Representações Sociais 
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Apesar desta múltipla dimensão, a Psicologia Social preocupou-se, inicialmente, em estudar 

as relações indivíduo-indivíduo.  

Assim, a Psicologia Social era mais individual do que socialmente orientada, e a partir 

dos anos 1970 tentou definir melhor seu objeto de estudo. Dentre os responsáveis por 

mudanças propostas está Moscovici, que levantou a reflexão sobre a relação entre indivíduo e 

sociedade e pôs um fim nessa oposição ao considerar que dentro de cada indivíduo habita uma 

sociedade, composta de personagens com os quais ele mantém constante interação 

(JURBERG, 2000). 

A interação entre as pessoas ou entre os grupos pressupõe representações, e foi na 

sociologia que Moscovici foi buscar a noção de Representação Social. Para Perrusi (1995), a 

noção de representação invadiu o território intelectual quando apareceu na sociologia com 

Durkheim, deixou sua marca, e depois reapareceu na Psicologia com Moscovici. Hoje a 

Psicologia Social toma a noção de representação como um dos seus conceitos fundamentais. 

A seguir falamos sobre a influência da noção de representação de Durkheim sobre a de 

Moscovici.    

  

2.1.2 A influência do conceito de representação coletiva (RC11) de Durkheim na teoria 
das representações sociais 

 

Nas complexas sociedades modernas, o conceito de RC foi re-instituído nos estudos 

sociais psicológicos de Moscovici e, segundo Jodelet (2001), quando Moscovici retomou o 

conceito de Durkheim, não tinha apenas uma perspectiva crítica, mas uma intenção 

construtiva de dar à Psicologia Social objetos que permitissem um conhecimento cumulativo, 

em contato direto com as verdadeiras questões colocadas pela vida social.  

Moscovici se aproximou do conceito de RC, utilizando-o como um conceito fundador 

de um novo continente de pesquisas. Primeiro, retirou do conceito de Durkheim o peso da 

ontologia social, mudando o seu campo de aplicação, agora situado a meio caminho, entre o 

social e o psicológico; segundo, inscreveu no conceito uma consistência cognitiva bastante 

acentuada; terceiro, delimitou-o, especificando o seu campo de ação, ou seja, o cotidiano; e 

quarto, especificou a representação como uma forma de conhecimento particular, relacionada 

à comunicação, à interação social e à socialização (PERRUSI, 1995). 

Moscovici (2003) argumenta que há uma invariância das representações para 

Durkheim, sendo a coletividade o elemento permanente, ou seja, a representação tem certa 
                                                 
11 Quando aparecer no texto RC, ler Representações Coletivas 
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constância e trata-se de um conceito que é partilhado e reproduzido de modo coletivo. Assim, 

a RC que tem a sociedade em sua totalidade se separa das Representações Individuais12 que 

têm por substrato a consciência de cada um. Dessa forma, Durkheim opõe as RC às RI por 

meio da estabilidade da transmissão e da reprodução das primeiras e a variabilidade e caráter 

efêmero das segundas. A perspectiva adotada por Moscovici contesta essa visão de Durkheim 

sobre a coletividade e seu sentido permanente e a individualidade, posta como mutável. 

A troca do termo coletivo por social não ocorreu devido a uma mera originalidade 

nominal, mas para realçar o dinamismo social que existe na representação. O termo coletivo 

insinua uma diferença do termo individual, fixando uma ontologia distinta, já o termo social é 

bidirecional, pois afirma a representação como uma forma de conhecimento socialmente 

elaborada e partilhada. Para Farr (2007), Moscovici baseado na noção de RC criou a 

Representação Social (RS13) e um dos argumentos é que as sociedades modernas se 

caracterizam por um pluralismo e por rapidez nas mudanças econômicas, políticas e culturais. 

Com isso, Moscovici modernizou a ciência social, e sua teoria se constituiu numa importante 

crítica à natureza individual da tradição psicológica individualista. Após esse breve histórico 

apresentaremos a origem da TRS e explicaremos o que são RS. 

 

2.2 O que são representações sociais e como se originou essa teoria?  

 

O surgimento da TRS foi marcado a partir da publicação da obra de Moscovici, na 

França em 1961, La Psychanalyse: Son Image et son Public. Neste estudo Moscovici 

procurou compreender como os conceitos da ciência da psicanálise foram apropriados pelas 

pessoas na França. Ele percebeu que os conteúdos da ciência não adentravam o pensamento 

de maneira passiva, já que elas transformavam esses conteúdos e os adaptavam às suas 

realidades sociais, através da comunicação, com a finalidade de se relacionarem com estas 

informações de modo mais rápido e com o aval de uma construção coletiva. 

Segundo Moscovici (2003), uma razão que o levou a estudar o que viria a ser as RS foi 

a reabilitação do conhecimento do senso comum, este deveria ser validado, pois quando o 

estuda, estuda-se algo que liga a sociedade ou os indivíduos à sua cultura, sua linguagem, seu 

mundo familiar. Portanto, as RS são fenômenos psicossociais estão radicadas no espaço 

                                                 
12 Quando aparecer no texto a sigla RI ler, Representações Individuais 
13 Quando aparecer no texto a sigla RS, ler Representações Sociais 
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público e nos processos através dos quais o ser humano desenvolve identidade, cria símbolos 

e se abre para a diversidade de um mundo de outros.  

A representação pode ser considerada como um sistema de interpretação da realidade, 

pois organiza as relações do indivíduo com o mundo e orienta suas condutas no meio social. 

O sistema de interpretação está enraizado nas formas de comunicação social, e isso permite ao 

sujeito interiorizar as experiências, as práticas sociais e os modelos de conduta. O sujeito 

consegue, através das RS, construir e se apropriar de objetos socializados (PERRUSI, 1995). 

Para Minayo (2007) as RS significam a reprodução de uma percepção retida na 

lembrança ou no conteúdo do pensamento, sendo nas ciências sociais categorias de 

pensamento que expressam, explicam, justificam e questionam a realidade. Este conceito o 

próprio Moscovici resistiu em definir, e segundo Jodelet, sistematizadora da TRS, “a 

representação social é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com 

um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social” (2001, p. 22). Entendemos que cada vez que um saber é gerado e 

comunicado, torna-se parte da vida social e que as RS se manifestam em palavras, 

sentimentos e condutas e podem ser analisadas a partir dos comportamentos sociais. 

Para Jodelet (2001) a noção de RS leva em consideração, tanto o funcionamento 

cognitivo e o aparelho psíquico, quanto o funcionamento do sistema social, dos grupos e das 

interações. Assim, a TRS contribui de forma decisiva para a abordagem da vida mental e 

coletiva. Para Guareschi e Jovchelovitch (2007) a TRS é a favor da relação, da interação, 

entre o sujeito e o objeto, e vai de encontro à epistemologia apenas do sujeito ou apenas do 

objeto, posto que recupera no sujeito que constrói, tanto o mundo, como a si próprio. A partir 

desse melhor entendimento inicial sobre RS podemos elencar e explicar alguns dos principais 

conceitos da teoria.  

 

2.3 Principais conceitos da teoria das representações sociais 

 

A TRS tem raízes conceituais que a fundamentam, e que norteiam seu entendimento e 

funcionamento. Comecemos pelo conceito de interação. Somos sujeitos que vivem em 

sociedade e estamos constantemente em contato com outros sujeitos, todos têm objetivos, 

intenções, motivos, e, segundo Guareschi (1998), ao pensar o ser humano a partir das 

relações, e das interações, pensamos na alteridade, pois o outro é alguém essencial, 

imprescindível para a própria compreensão da existência do eu. Para Jovchelovitch (1998) o 
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outro não está simplesmente lá, esperando para ser reconhecido, o outro não é redutível ao 

que o eu pensa ou sabe sobre ele, é, sim, irredutível na sua alteridade. Há uma representação 

psíquica e uma possibilidade de desenvolvimento do eu, a partir das trocas, das relações, da 

interação. 

 Para Moscovici (2003), o verdadeiro objeto da Psicologia Social é a interação entre 

dois sujeitos e um objeto. O triângulo sujeito-outro-objeto é, pois, o único esquema capaz de 

explicar e sistematizar os processos de interação, então, o comportamento de um sujeito se 

torna social quando ele é afetado pelo comportamento de outros sujeitos. 

No que se refere à validação de conhecimentos, o científico já é legitimado pelos 

métodos, pela lógica formal, e pela explicação de fenômenos, e na TRS, outro conhecimento é 

legitimado, o do senso comum. O saber leigo é um conhecimento que orienta as condutas 

sociais, que organiza a comunicação e que é criado, coletivamente, na tentativa de explicar a 

realidade. O senso comum fornece o conhecimento que as pessoas têm a seu dispor, inclusive 

a própria ciência não hesita em buscar nele uma idéia, uma imagem, uma construção. O senso 

comum oferece acesso direto às RS e permite compreender como elas são geradas, 

comunicadas e colocadas em ação na vida cotidiana. Assim, as RS se constroem diante de 

nossos olhos, na mídia, nos lugares públicos, através da comunicação que nunca acontece sem 

alguma transformação (MOSCOVICI, 2003). 

Ainda segundo o autor, o saber do senso comum traz um conhecimento diferenciado 

do conhecimento científico, mas seu objeto de estudo é tão legítimo quanto o do científico, 

devido à sua importância na vida e nas interações sociais. As RS são abordadas ao mesmo 

tempo como produto e processo de uma atividade de apropriação da realidade ao pensamento 

e da elaboração psicológica e social dessa realidade. Nesta direção, Jodelet (2001) aponta que 

o senso comum é um conhecimento diferente da ciência, porém é adaptado à ação sobre o 

mundo e confirmado pela ciência, e se configura como um objeto de estudo epistemológico, 

fundamental para compreender os mecanismos do pensamento. 

Quanto à constituição das RS, dizemos que ocorrem nos processos de comunicação, 

quando o sujeito entra em contato com os fenômenos sociais. Esses processos comunicativos 

são complexos e contraditórios, e se apresentam em desenvolvimento constante. Segundo 

Moscovici (2003), a TRS espera elucidar os elos que unem a Psicologia com as questões 

sociais e culturais e a comunicação assume um eixo central, já que a cultura é criada pela 

comunicação e as pessoas concedem uma realidade física às idéias, às imagens, e aos sistemas 

de classificação.  
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Nessa mesma linha de pensamento, Jovchelovitch (1998) diz que as RS crescem e se 

produzem na comunicação, assim como a comunicação possibilita as representações. Então, 

as representações são formas de mediação da vida social, e é no espaço entre o sujeito e o 

outro, mediado pela comunicação, que se constrói a representação partilhada. Para Jodelet a 

comunicação tem grande importância nos fenômenos representativos. Dessa forma afirma 

que: 

 

Primeiro, ela é o vetor de transmissão da linguagem, portadora em si mesma 
de representações. Em seguida, ela incide sobre os aspectos estruturais e 
formais do pensamento social, à medida que engaja processos de interação 
social, influência, consenso ou dissenso e polêmica. Finalmente, ela 
contribui para forjar representações que, apoiadas numa energética social, 
são pertinentes para a vida prática e afetiva dos grupos. Energética e 
pertinência sociais que explicam, juntamente com o poder performático das 
palavras e dos discursos, a força com a qual as representações instauram 
versões da realidade, comuns e partilhadas (2001, p. 32). 

 

Na comunicação, ocorrem os dois processos de formação da representação: a 

objetivação e a ancoragem, que abordaremos a seguir. 

 

2.3.1 A objetivação e a ancoragem 

 

Os processos de objetivação e ancoragem são os geradores das RS, e para Moscovici 

(2003) esses são dois mecanismos de um processo de pensamento baseado na memória e em 

conclusões passadas. O propósito de toda representação em tornar o desconhecido conhecido, 

é um processo constitutivo de objetivação e ancoragem. A objetivação transforma o abstrato 

em algo quase concreto, transfere o que está na mente para algo que exista no mundo físico, 

portanto, objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma idéia, é reproduzir um conceito em 

uma imagem, ao unir a idéia de não-familiaridade com a de realidade.  

Já a ancoragem tenta ancorar idéias estranhas em categorias comuns, e nesta direção 

há um processo que transforma o estranho que nos intriga, em um sistema particular de 

categorias. Então, ancorar é classificar, é dar nome ao que não tinha nome, assim representa-

se o que antes era estranho. Desta forma, a representação é, fundamentalmente, um sistema de 

classificação e de denotação, de alocação de categorias e nomes. Para Cruz, estes processos 

“restituem o motivo de interdependência entre a atividade cognitiva e suas condições sociais 
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de exercício, agenciando conteúdos, significados e a utilização que são conferidos” (2006b, p. 

159).  

 Para Jovchelovitch (2007), a objetivação e a ancoragem são as formas específicas em 

que as RS estabelecem mediações, trazendo a produção simbólica de uma comunidade para 

um nível quase material. Diante disso, as RS emergem como processo que desafia e reproduz, 

que é formado e que, também, forma a vida social de uma comunidade. 

Dessa maneira, Moscovici (2003) afirma que a motivação para a elaboração de RS é a 

tentativa de construir uma ponte entre o estranho e o familiar, e essa familiarização se 

estabelece pela objetivação e pela ancoragem, e como evidencia Cruz (2008, p. 156), esses 

dois processos “têm como finalidade servir de memória aos sujeitos e grupos nas práticas 

sociais”. Após falarmos sobre os principais conceitos apresentaremos as funções que as RS 

exercem. 

 

2.4 As funções das representações sociais 

 

As RS exercem quatro (04) funções. Duas sugeridas por Moscovici, em 1961, a função 

do saber e a função de orientação e duas sugeridas por Abric, em 1994, a função identitária e 

a função justificadora. Para Moscovici (2003), na primeira, as RS possibilitam comunicação 

entre as pessoas a partir de um conjunto de sentidos consensuais, ou seja, através da 

comunicação transformam o que é propalado e adaptam à sua realidade social; e, na segunda, 

produzem um sistema de antecipações e expectativas, sendo uma ação sobre a realidade, 

intervêm na definição da finalidade da situação e são prescritivas de comportamento ou de 

práticas obrigatórias. 

Segundo Santos, M. F. S. (2005), na função do saber, as RS servem para 

compreendermos, explicarmos, e darmos sentido à realidade social; na função de orientação 

as RS precedem o desenvolvimento da ação, orientam as práticas sociais e são guias de 

conduta; na função identitária, em uma representação compartilhada com um grupo, o sujeito 

se sente pertencente ao grupo, então, as RS possibilitam a identidade com o grupo e, também, 

a diferenciação grupal; e, na função justificadora, as RS guiam as condutas, são utilizadas 

para justificá-las, portanto, o comportamento é justificado tendo como referência as RS.  

Para Abric, a “representação tem por função preservar e justificar a diferenciação social, 

e ela pode estereotipar as relações entre os grupos, contribuir para a discriminação ou para a 

manutenção da distância social entre eles” (2003, p.30). 
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2.5 Por que a teoria das representações sociais para análise da relação trabalho -
educação profissional e subjetivação? 

 

Para efeito deste estudo considera-se que as RS são essenciais para a compreensão da 

dinâmica social e das relações dos sujeitos com seu ambiente social, tornando-se, assim, um 

elemento essencial na compreensão dos condicionantes dos comportamentos e das práticas 

sociais, particularmente, para compreender a relação Trabalho – Educação Profissional e 

subjetivação entre os estudantes da Educação Profissional.  

Entende-se que as RS emergem nas práticas sociais, na cultura, e o objeto de pesquisa 

com esta abordagem teórico-metodológica é polissêmico, polimorfo e significativamente 

implicado em uma prática de determinado grupo, portanto com relevância cultural, pois, 

segundo Santos, M. F. S. (2005), as RS são teorias de senso comum, conhecimentos 

compartilhados sobre um objeto culturalmente significativo para determinado grupo.  

Segundo Sá (1998), para a definição do sujeito e do objeto de pesquisa é preciso estar 

atento se a representação que os liga é um saber de fato praticado e sistematicamente revelado 

em comunicações e comportamentos. 

A proposta original de Moscovici tem sido desdobrada em três vertentes, das quais 

citaremos as duas primeiras e nos aprofundaremos mais na terceira, que norteou o estudo. A 

primeira é a abordagem culturalista de Denise Jodelet; a segunda é a societal de Doise, com 

uma perspectiva mais sociológica e a terceira é a estrutural de Abric, que enfatiza a dimensão 

cognitivo-estrutural das representações. No entanto, “não se trata por certo; de abordagens 

incompatíveis entre si, na medida em que provêm todas de uma mesma matriz básica e de 

modo algum a desautorizam” (SÁ, 1998, p.65). A seguir apresentaremos a Abordagem 

Estrutural de Abric. 

 

2.6 A abordagem estrutural de Abric 

 

A abordagem estrutural - a Teoria do Núcleo Central - foi proposta em 1976, na forma 

de uma hipótese explicativa da organização interna das RS, por Jean Claude Abric e 

coletivamente desenvolvida pelo chamado “Grupo do Midi”, composto por pesquisadores do 

sul da França. Para Abric (2003) a RS é um conjunto organizado de atitudes, crenças, 

informações, e opiniões a respeito de um objeto, é construída socialmente e marcada pelos 

valores correspondentes ao sistema histórico e sócio-ideológico de um grupo. A abordagem 
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estrutural diferencia elementos centrais e periféricos, ou seja, aborda um modelo estrutural 

que se baseia na idéia de que nem todos os elementos de uma representação têm a mesma 

importância. Há um núcleo central, concebido como uma estrutura forte, resistente às 

mudanças; e há os sistemas periféricos que servem como pára-choques e são menos 

resistentes. Nesta vertente, estudar uma RS é, antes de tudo, procurar os elementos que 

constituem seu núcleo central. 

Abric (1994) propõe que as RS têm seu conteúdo organizado nesses dois sistemas, o 

central e o periférico, e que cada um possui funções e características específicas. Os 

elementos do núcleo central são ligados à história do grupo, consensuais, mais estáveis, 

conferem à representação o seu significado básico e organizam os demais elementos 

periféricos. Já o sistema periférico, constituído de um número maior de idéias acerca do 

objeto representado, faz a interface entre o núcleo central e as situações e práticas concretas 

da população, incorporando as experiências e histórias individuais dos seus membros. Assim, 

mostra-se não apenas mais sensível à influência do contexto social imediato, mas também 

mais flexível na orientação dos comportamentos que nele se desenrolam.  

Segundo Sá, das vertentes da TRS, a de Abric foi a que chegou a se formalizar como 

uma teoria, a chamada teoria do núcleo central que pode ser descrita na direção de que: 

 

[...] ela se ocupa mais especificamente do conteúdo cognitivo das 
representações, mas concebendo-o como um conjunto organizado ou 
estruturado, não como uma simples coleção de idéias e valores. A 
proposição de que o conteúdo da representação se organiza em um sistema 
central e um sistema periférico, com características e funções distintas, é 
certamente a sua principal contribuição (1998, p.76-77). 

 

Mazzotti (2000) aponta que o núcleo central determina ao mesmo tempo a significação 

e a organização interna das RS, enquanto, os elementos periféricos, constituem a parte 

operatória da representação, desempenhando um papel essencial no funcionamento e na 

dinâmica das representações. A representação recebe uma normatização através do sistema 

central, enquanto o sistema periférico relaciona-a à sua funcionalidade. Considera-se que o 

“sistema periférico ancora a representação na realidade sócio-histórica do momento, fazendo 

a adaptação do objeto ao contexto e protegendo o núcleo central de transformações” (CRUZ, 

2006a, p. 125). Portanto, estar atento aos elementos do núcleo central e aos elementos 

periféricos é requisito para compreendermos o conteúdo e a organização das RS. Em termos 

de campo semântico, compreendemos seu significado, como se organizam, e em que elas se 

diferenciam em função de características dos sujeitos. 
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Tendo em vista o exposto reconhecemos que há possibilidades do uso de outras teorias 

nesse estudo, mas entendemos que a TRS é uma escolha epistemológica a partir de reflexões a 

respeito da consistência interna da teoria e da relevância para analisar os sentidos atribuídos 

ao Trabalho e como esses estudantes constroem sua realidade a partir destes sentidos.  

Na tentativa de atender aos objetivos da pesquisa, planejamos uma metodologia que 

será apresentada a seguir. 
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentaremos os procedimentos metodológicos adotados nesta 

pesquisa para atingir o objetivo de identificar as RS do Trabalho segundo os estudantes da 

Educação Profissional da cidade do Recife e compreender os sentidos que são 

compartilhados. 

Essa pesquisa foi realizada na perspectiva qualitativa, na qual, segundo Alves-

Mazzotti e Gewandsznajder (1998), não se estabelecem regras precisas e seu grau de 

estruturação prévia varia. Há na investigação uma flexibilidade e uma diversidade de 

enfoques que possibilitam, se necessário for, moldar a pesquisa no campo de estudo, sem 

prejuízos à ciência.  

Em relação aos fenômenos de RS podemos dizer que estão nas práticas sociais, nos 

pensamentos individuais, na cultura, nas comunicações e são, por natureza, difusos e 

multifacetados, posto que estão em movimento e presentes em várias instâncias da interação 

social, portanto, não podem ser captados pela pesquisa científica de um modo direto e 

completo (SÁ, 1998). 

Segundo Cruz (2006a), para desvelar as RS e capturar seus conteúdos existem vários 

caminhos, porém esta não é uma tarefa fácil, o que sugere a necessidade de uma perspectiva 

plurimetodológica visando aproximar-se da polissemia dos significados emergentes dos 

processos comunicativos e na tentativa de diminuir os artifícios de autoproteção dos sujeitos 

da pesquisa. 

O estudo com sujeitos é essencial para entender a produção do conhecimento social, 

pois a informação que nutre esse conhecimento não está apenas na racionalidade, está no 

aprofundamento das produções autênticas e diferenciadas dos sujeitos. Há importância 

metodológica quando pesquisamos os sujeitos, porque as dimensões da subjetividade 

aparecem de forma implícita nas suas expressões, nos sentidos subjetivos que configuram sua 

subjetividade, que acessamos através do sujeito nos seus espaços de relação social 

(GONZÁLEZ REY, 2004). 
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Nesta pesquisa a intenção foi capturar e compreender os sentidos das RS do Trabalho 

pelos estudantes, entendendo que as RS não são estáticas e as expressões do sujeito não se 

apresentam de forma padronizada. As RS são elementos de inteligibilidade pelos quais os 

sujeitos significam e experimentam os sentidos de suas relações de comunicação e, por esta 

razão, expressam nesse processo, um conjunto de elementos essenciais da subjetividade, nos 

quais podemos encontrar elementos que justifiquem porque caracterizam certo objeto ou 

fenômeno de uma realidade social. 

Entendemos, então, que em RS o pesquisador adota um caminho de escolha dos 

procedimentos, organização da análise, captura de seu conteúdo até a apreensão da 

representação.  

Na operacionalização do estudo aqui apresentado, todos que concordaram em 

colaborar com a pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (anexo 

1), conforme preceitua a Resolução CNS14 196/96 que normatiza estudos envolvendo seres 

humanos.  

 

3.1 Os procedimentos de coleta dos dados 

 

Para realizar a pesquisa nas instituições de Educação Profissional, obtivemos 

autorização, através da carta de anuência (anexo 2), e, posteriormente, a aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFPE. A partir dessas aprovações entramos no campo de pesquisa 

adotando como Cruz (2006a), um percurso de refinamento progressivo dos dados em co-

autoria com os informantes.  

A primeira etapa foi a aplicação de um questionário de associação livre (apêndice 1), 

considerando segundo Abric (2003, p. 04), que as associações livres “fazem aparecer as 

dimensões latentes que estruturam o universo semântico [...]”. Para Almeida (2005) a técnica 

de associação livre consiste em mostrar ao sujeito da pesquisa um termo indutor que diz 

respeito ao objeto de representação pesquisado. A aplicação desses questionários visou 

identificar o campo semântico da RS do Trabalho e capturar os seus sentidos, através dos 

termos indutores: Trabalho - Educação Profissional - Trabalho e Projeto de Vida.  

A escolha por estes termos objetivou identificar as RS do Trabalho, apoiada no termo 

Trabalho, por ser objeto de pesquisa; o segundo termo Educação Profissional por ser o 

contexto de captura dos sentidos do Trabalho; e o terceiro, Trabalho e Projeto de vida, na 

                                                 
14 Conselho Nacional de Saúde 
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tentativa de desvelar os sentidos vinculados à subjetivação humana, posto que, os estudantes 

associam palavras referentes ao seu futuro, pela via do Trabalho, o que facilitaria a 

compreensão de suas repercussões na subjetividade.  

No momento da aplicação dos questionários adotamos a instrução coletiva e em 

seguida o estudante, individualmente, respondeu ao questionário. Demos as seguintes 

instruções: cada estudante deveria escrever nos locais indicados as primeiras cinco palavras 

que lhe viessem à mente, assim que tivessem lido cada termo indutor. Segundo Cruz (2006a), 

este procedimento apresenta uma vantagem, porque não permite muitas racionalizações e 

diminui as defesas, e ao mesmo tempo, uma desvantagem, porque não há espaço para a 

argumentação, já que há impedimento das explicações por parte dos interrogados.  

Na segunda etapa, fizemos entrevistas em profundidade com o objetivo de capturar os 

elementos mais centrais das RS sobre o Trabalho. Estas entrevistas foram semi-estruturadas, 

pois segundo Flick (2004, p. 89) “[...] é mais provável que os pontos de vista dos sujeitos 

entrevistados sejam expressos em uma situação de entrevista com um planejamento 

relativamente aberto do que em uma entrevista padronizada [...]”. Isso é ratificado por 

Gonzáles Rey (2004), quando aponta que nas entrevistas, o sujeito pesquisado é portador de 

conteúdo que aparece na medida em que nos aprofundamos, e esse processo possibilita a 

expressão de informações que nos permite visualizar os sentidos que definem a natureza 

subjetiva do objeto de estudo. Portanto, a subjetividade expressa sentidos constituídos ao 

longo de um desenvolvimento permanente. 

Nas entrevistas, o campo semântico, construído a partir dos dados analisados na 

primeira fase, foi apresentado aos participantes e serviu de estímulo para a produção das falas 

dos entrevistados, que foram gravadas e transcritas literalmente para posterior análise 

temática de conteúdo. As entrevistas caracterizam um momento da investigação e figuram 

como fonte de acesso às produções dos participantes, as quais expressam suas representações.  

Na entrevista explicamos que na primeira etapa foram selecionadas as dez palavras 

que mais apareceram em cada termo. Em seguida, deixamos claro que a ordem de 

apresentação das palavras na tabela era aleatória. Pedimos, então, que ao lerem a tabela 

escolhessem entre as dez, as três que consideravam mais importantes e justificassem.  

Em alguns momentos, durante a justificativa das escolhas, intervimos com perguntas 

na intenção de aprofundar a argumentação da escolha. A entrevista transcorreu com a 

apresentação de uma tabela de cada vez e na mesma ordem em que estavam os termos 

indutores no questionário de associação livre. 
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Para Almeida (2001) a entrevista em profundidade é um recurso fundamental para o 

estudo das RS, mas requer um cuidado por parte do entrevistador para que a fala do 

entrevistado seja livre e espontânea, evitando ao máximo o uso de mecanismos que limitem a 

fidelidade dos resultados. 

 

3.2 Procedimentos de análise dos dados  

 

Na primeira etapa, após a realização dos questionários fizemos a digitalização das 

palavras associadas referentes a cada termo indutor e foram construídas tabelas, a seguir, as 

palavras que tinham sentidos semelhantes ou mesmo radical de palavra foram agrupadas. Para 

digitalização dos questionários fizemos uma codificação referente ao: gênero; idade; escola; 

curso e turno, e as palavras associadas foram reduzidas na escrita em até 8 dígitos para que 

pudessem ser lançadas ao software tri-deux-des mots15. Analisamos a lista de palavras 

lançadas ao software, várias vezes, à procura de possíveis erros de digitação e na tentativa de 

encontrar palavras que ainda tivessem o mesmo sentido. Diante disso, o programa relativo a 

cada termo indutor foi rodado algumas vezes até que se chegasse a uma listagem considerada 

adequada. Nesta listagem tínhamos as palavras e seus quantitativos, e com isso, construímos o 

campo semântico relativo à representação do Trabalho.  

A finalidade de uso do software foi realizar um tratamento estatístico dos dados, 

através da recorrência quantitativa das palavras. Portanto, neste software, as palavras com 

freqüência igual ou superior a quatro foram submetidas à análise fatorial de correspondência 

(AFC). Este software realiza o processamento dos dados coletados e a AFC destaca eixos que 

explicam as modalidades de respostas, mostrando estruturas constituídas de elementos do 

campo representacional, o que permite representar graficamente a tração entre as variáveis 

fixadas neste estudo (gênero, idade, escola, curso e turno), e as variáveis de opinião, que 

correspondem às palavras evocadas pelos alunos. 

 Deste modo, as variáveis fixas encontram-se em colunas e as de opinião em linhas, 

que foram constituídas por palavras cruzadas pelo software. A AFC distingue os vínculos 

estabelecidos entre as características dos sujeitos e suas respostas a um determinado termo 

indutor. Essas variáveis revelam a dinâmica de atração e distanciamento entre as modalidades 

de respostas, ou seja, a AFC revela o jogo de oposições que são evidenciados pelos estudantes 

nas respostas aos estímulos indutores, o que favoreceu a identificação das RS nelas contidas.   

                                                 
15 Cibois (2004) versão 3.3 
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As variáveis permitiram a análise estatística e uma construção dos fatores que 

representam graficamente as variações semânticas na organização do campo representacional. 

Desse modo, configuraram-se graficamente as representações que se referem aos termos 

indutores e de posse desses dados foi possível realizar a análise qualitativa dos resultados 

fundamentada na TRS. 

Na segunda etapa, as entrevistas, objetivaram aprofundar os dados coletados na fase 

anterior e teve o propósito de precisar os sentidos que emergiram das representações. Para 

isso, fizemos a transcrição literal das entrevistas, depois várias leituras flutuantes, o que 

permitiu a definição das unidades de análise, as subcategorias e as categorias que emergiram 

dos dados. A análise inicial foi horizontal, encontrando categorias nos termos indutores e as 

unidades de análise em cada entrevista; na análise vertical, no segundo momento, 

relacionamos as categorias de cada termo entre si e entre os termos indutores.  

Ao final deste processo de tratamento de análise dos dados, foram construídas três 

categorias: 1) conhecimento como via de acesso e permanência no mundo do Trabalho; 2) 

ganhos advindos do Trabalho; 3) Trabalho como fundante da condição humana. A 

construção dessas categorias foi baseada na análise de conteúdo de Bardin, que “é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (1977, p. 38), e nos ajudou a 

compreender os significados e a capturar os sentidos mais próximos das RS do Trabalho.  

Para a autora, a análise de conteúdo é um instrumento marcado pelo campo das 

comunicações, é polimorfo e polifuncional. Constitui um conjunto de instrumentos 

metodológicos em constante aperfeiçoamento e que se aplica aos discursos diversificados, e é 

utilizada quando se quer ir além da leitura do conteúdo manifesto, com a finalidade de 

produzir inferência. Portanto, tornou-se relevante considerar as falas de maneira 

interpretativa, principalmente, o conteúdo latente. Assim,  

 

são perfeitamente possíveis e necessários o conhecimento e a utilização da 
análise de conteúdo, enquanto procedimento de pesquisa, no âmbito de uma 
abordagem metodológica crítica e epistemologicamente apoiada numa 
concepção de ciência que reconhece o papel ativo do sujeito na produção do 
conhecimento (FRANCO, M.L.P.B., 2008, p. 10). 

 

Ambas as etapas foram analisadas tendo como referência teórica a TRS. A seguir 

apresentaremos os resultados das análises das duas etapas do estudo. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado. 

Beto Guedes (1978) 

 

4.1 O campo da pesquisa e seus participantes 

 

O campo foi composto por instituições de Educação Profissional, localizadas em 

Recife, sendo duas instituições do Sistema S e uma escola da Secretaria Estadual de Educação 

do Estado de Pernambuco. A escola pública foi escolhida tendo como critério o fato de ser 

pioneira e de referência na Educação Profissional do Estado e as instituições do Sistema S, 

pela tradição que têm como boas escolas de formação profissional. Todas as instituições 

foram escolhidas, também, pela localização no centro da cidade, situação que favorece a 

matrícula de estudantes oriundos dos diversos bairros da cidade do Recife, o que favoreceu 

abranger a diversidade sócio-cultural dos participantes e levantar consensos e diferenciações 

nas representações. Como diz Cruz (2006a), esta diversidade é esperada num estudo 

psicossociológico que garimpa as culturas expressas nas representações. 

Em relação aos participantes da pesquisa, as exigências foram de que estivessem 

regularmente matriculados em alguns dos cursos das instituições do campo da pesquisa e que 

tivessem mais de 18 anos de idade; participaram estudantes de ambos os sexos e dos três 

turnos. Apenas na instituição estadual não houve participantes do turno noturno, pois a coleta 

foi inviabilizada, principalmente, em função do acesso e da segurança devido à localização da 

escola, situada em um dos bairros de maior vulnerabilidade em relação à violência. 

Na primeira etapa da pesquisa, chegamos à escola pública estadual, após autorização 

prévia através da carta de anuência. Fizemos alguns contatos com os professores e solicitamos 

a entrada em sala, durante suas aulas, para aplicar o questionário. Alguns professores 

aceitaram sem questionar; outros queriam saber do que se tratava. Informamos sobre o estudo, 

no entanto, com cuidado, para minimizar qualquer interferência na aplicação.  

Na escola, a secretaria informou quais os cursos que funcionavam naquele turno e em 

quais salas os estudantes estavam distribuídos. Escolhemos as salas de aula que participariam 

tendo como critério contemplar todos os cursos. Ao chegar à sala de aula informamos aos 
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estudantes o objetivo da pesquisa e para os que concordaram em participar entregamos os 

questionários e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, ambos com a numeração 

para possibilitar o controle da coleta. Pedimos, ainda, que no verso do Termo de 

Consentimento colocassem e-mail e telefone para contatos posteriores. 

No SENAC (S1), o contato inicial com a instituição ocorreu com a coordenadora de 

Educação Profissional que autorizou a realização da pesquisa através da carta de anuência. No 

dia da pesquisa, nos dirigimos às supervisoras dos cursos, que já haviam sido informadas pela 

coordenadora. Para aplicação dos questionários procedemos da mesma forma que na escola 

pública. No SENAI (S2), o contato inicial foi com a direção que nos encaminhou à 

coordenadora, esta nos levou até as salas de aula e nos apresentou aos professores. Nesse 

momento, explicávamos nossa pesquisa e os professores autorizavam a entrada na aula para 

aplicação dos questionários. Para aplicação dos questionários procedemos da mesma forma 

que nas outras escolas. Essa primeira etapa foi realizada em uma semana, em dias e turnos 

alternados.  

Foram aplicados 232 questionários de associação livre, sendo 90 na escola pública 

estadual e 142 nas instituições do sistema S (70 em S1 e 72 em S2). Não houve determinação 

prévia do número de questionários em cada instituição. Na escola pública estadual, por 

apresentar o maior quantitativo de cursos, foram aplicados, mais questionários. A seguir 

apresentaremos a tabela com as escolas e cursos do estudo. 

 

Tabela 1: Escolas e cursos do estudo 

ESCOLAS CURSOS 
PÚBLICA Técnico em 

saúde bucal 
Técnico em 
enfermagem 

Técnico em 
agente 

comunitário de 
saúde 

Técnico em 
análises 
clínicas 

Técnico em 
segurança 
do trabalho 

S1 Técnico em design de 
interiores  

Técnico em 
secretariado 

Técnico em Enfermagem 

S2 Técnico em eletromecânica Técnico em automobilística 
 

Na segunda etapa da pesquisa foram realizadas seis entrevistas, sendo duas em cada 

escola. Esse quantitativo teve como critério a tentativa de atender na segunda fase, o universo 

pesquisado similar à primeira fase. Assim, separamos os questionários aplicados por sexo, 

idade e curso, ou seja, de forma que entre os participantes de cada instituição houvesse 

representatividade de homens e mulheres de diferentes faixas etárias e cursos pesquisados. 

Em seguida, sorteamos dois estudantes por escola que atendessem a esses critérios. Abaixo, 

mostramos a tabela com o perfil dos estudantes entrevistados: 
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Tabela 2: Perfil dos estudantes entrevistados na segunda etapa da pesquisa 

         ESCOLAS PERFIL 
SEXO 

 (M-homem/F- mulher) 
IDADE CURSO 

 
PÚBLICA 

(EP) 

M 39 anos Técnico em segurança 
do trabalho (TST) 

F 18 anos Técnico em agente 
comunitário de saúde 

(TACS) 
SISTEMA S1 

(S1) 
M 40 anos Técnico em enfermagem 

(TEF) 
F 52 anos Técnico em design de 

interiores (TDI) 
SISTEMA S2 

(S2) 
M 18 anos Técnico em 

automobilística (TA) 
F 18 anos Técnico em 

eletromecânica (TE) 

O perfil dos participantes engloba dois estudantes de cada escola, sendo um de cada 

sexo, e de um curso diferente. Quanto às idades, metade são jovens e os demais são de uma 

maior faixa etária. Com esse perfil, tentamos obter uma visão ampla do sentido do Trabalho 

para os estudantes das diferentes realidades no que se refere à escola, ao gênero, a idade e ao 

curso.    

Esses estudantes sorteados foram contactados, através dos dados pessoais colhidos na 

primeira etapa, e com os que concordaram em colaborar nessa segunda etapa foi marcada a 

entrevista no local escolhido pelos próprios estudantes. Na realização das entrevistas 

entregamos aos estudantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e todos 

concordaram que fossem gravadas. 

Nesta segunda etapa, tentamos esclarecer e aprofundar os sentidos das RS do Trabalho 

que foram apreendidas e analisadas na primeira etapa, e as tabelas construídas serviram de 

estímulo para a explicação dos estudantes. O objetivo de usar a tabela para a hierarquização 

foi mobilizar o estudante para aprofundar as escolhas da primeira etapa, que foi uma 

construção coletiva, e tal procedimento iniciou a apreensão dos elementos centrais e 

periféricos das representações sobre o Trabalho. À medida que finalizavam a hierarquização e 

a justificativa em uma dada tabela, outra era apresentada. 

A entrevista forneceu uma maior precisão em relação ao universo dos sentidos 

atribuídos pelos grupos, e permitiu uma melhor interpretação do sentido ao revelar os 

elementos mais nucleares. A seguir, apresentaremos a análise dos dados das duas etapas 

realizadas no estudo. 
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4.2 Análise da primeira etapa: questionários de associação livre 

 

4.2.1 O campo semântico das representações sociais do trabalho 

 

A associação livre de palavras, na evocação aos termos indutores Trabalho, Educação 

Profissional, Trabalho e projeto de vida permitiu a construção dos universos semânticos que 

nos aproximam da apreensão das RS do Trabalho. As palavras associadas revelaram 

dimensões diversas: desenvolvimento humano, plano econômico, características pessoais, 

esfera social, aprendizagem, profissionalização, deontologia e aspectos jurídico-políticos. 

Possivelmente, esta amplitude de referências ocorreu devido à expectativa dos estudantes em 

se desenvolver, simultaneamente, como sujeito e como profissional. Tal sentido apresenta a 

profissionalização e o aprendizado no exercício das atividades, de modo que permitam sua 

inserção social e, ao mesmo tempo, garantam sua realização, seu futuro e sua situação 

econômica favorável.  

Nas tabelas, a seguir, apresentamos os campos semânticos das RS do Trabalho com as 

palavras associadas a cada termo indutor e que tiveram freqüência igual ou superior a quatro, 

em seguida faremos a análise de similaridades e diferenciações. Começaremos pelas palavras 

pertencentes a cada tabela e depois analisaremos as comuns aos termos indutores. 

 
Tabela 3: Campo semântico das palavras associadas ao termo indutor Trabalho com 

freqüência igual ou superior a quatro (04). 

Palavras 
 Associadas 

Fq Palavras 
Associadas 

Fq Palavras 
Associadas 

Fq Palavras 
Associadas 

Fq 

Dinheiro 125 Crescimento 45 Dificuldade 24 Família 12 
Dedicação 105 Qualidade de 

vida 
44 Futuro 24 Ética 12 

Responsabilidade 84 Competência 42 Profissão 22 Liberdade 11 
Realização 

Pessoal 
76 Reconhecimento 38 Ocupação 20 Sobrevivência 08 

Participação 
Social 

69 Estabilidade 33 Horário 19 Dever 08 

Independência 55 Dignidade 27 Realização 
Profissional 

16 Direito 07 

Conhecimento 51 Necessidade 27 Oportunidade 14 Diversão 06 
Satisfação 50 Experiência 24 Respeito 14   

Total de palavras associadas: 1145      
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Quanto às palavras apenas associadas ao termo Trabalho, foram categorizadas na 

dimensão do desenvolvimento humano, satisfação, dignidade, respeito e liberdade, estas 

anunciam o Trabalho relacionado aos aspectos ontológicos do ser humano. Isto significa dizer 

que é próprio do ser humano o inacabamento, a busca por uma autoridade moral, por uma 

respeitabilidade.  Esta busca é um deleite de agir, no seio de uma sociedade organizada, 

segundo a própria determinação, dentro dos limites impostos por normas definidas. Pode-se 

dizer que o estudante da Educação Profissional vê o Trabalho como uma possibilidade de 

construção de sua subjetividade e de seu vir a ser humano.   

 As palavras ocupação e sobrevivência revelaram aspectos do Trabalho relacionados à 

dimensão do plano econômico, pois apontam que os estudantes entendem o ato de ocupar-se 

como o de trabalhar em algo. O Trabalho é visto como a possibilidade de oferecer as mínimas 

condições necessárias à sobrevivência, todavia, poderia ir além, ao oferecer as condições de 

continuar a viver e a ser.  

A palavra dificuldade revelou aspectos do Trabalho relacionados às características 

pessoais, pois aponta que os sujeitos dependem de seu desempenho para enfrentar possíveis 

adversidades. O ser humano, enquanto sujeito inacabado está, historicamente, enfrentando 

dificuldades para o crescimento, e são as características pessoais que lhe dão suporte à 

caminhada. Nesta palavra há inclinação à negatividade ao relacionar a caminhada ao empenho 

como se a realização fosse um atributo, apenas, individual, sem a contextualização que 

favorece ou dificulta este crescimento. O estudante aponta essas características pessoais, 

como se fossem independentes do contexto sócio-histórico e favorecem a condição de 

enfrentamento do sujeito trabalhador. 

A palavra profissão revelou o Trabalho relacionado à profissionalização, pois o 

estudante percebe o percurso da formação como um meio para se profissionalizar, ou seja, 

estar apto para realizar um Trabalho, e associar o Trabalho a uma forma de ter e exercer a 

profissão que aprendeu na escolarização. 

A palavra direito revelou aspectos do Trabalho relacionado à dimensão jurídica - 

política. O estudante diz sobre seu direito de acesso ao mundo do Trabalho e que sabe estar 

assegurado por lei; e entende que a criação de oportunidades para o Trabalho se dá a partir da 

organização política com seus direitos validados.  
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Tabela 4: Campo Semântico das palavras associadas ao termo indutor Educação 
Profissional com freqüência igual ou superior a quatro (04). 

Palavras 
Associadas 

Fq Palavras  
Associadas 

Fq Palavras  
Associadas 

Fq Palavra 
Associadas 

Fq 

Qualificação 128 Mercado de 
Trabalho 

59 Ética 27 Dever 07 

Conhecimento 100 Oportunidade 55 Responsabilidade 26 Realização 
Profissional 

06 

Dedicação 75 Essencial 55 Realização 
Pessoal 

19 Diferencial 06 

Crescimento 72 Aprendizagem 49 Experiência 13 Estabilidade 05 
Participação 

Social 
72 Reconhecimento 43 Dinheiro 13 Precariedade 

Institucional 
04 

Futuro 71 Competência 43 Horário 11   
Formação 63 Qualidade de 

vida 
35 Tecnologia 08   

Total de palavras associadas: 1099      
 

Quanto às palavras apenas associadas ao termo Educação Profissional, na dimensão do 

desenvolvimento humano, tivemos a palavra essencial. Os estudantes revelam compreensão 

da Educação Profissional como ponto primordial para seu crescimento, e a escolha pela 

profissionalização passou a ser uma questão fundamental para que desenvolvam sua 

identidade.   

Na dimensão da aprendizagem, as palavras qualificação, aprendizagem e tecnologia 

revelaram a Educação Profissional como um caminho para aquele que é principiante e quer 

aprender uma forma de Trabalho, cuja qualificação na atualidade é importante, pois a inserção 

decorre do domínio das tecnologias que avançam permanentemente e a garantia da 

permanência no mundo do Trabalho está diretamente relacionada a este domínio de modo 

ampliado. 

No que se refere às palavras associadas ao termo Educação Profissional, na dimensão 

da profissionalização, as palavras mercado de trabalho e diferencial revelaram que os 

estudantes estão atentos à inserção no mundo do Trabalho, conscientes da opção como a 

diferença na competitividade do mercado e demonstram conhecimento da relação entre a 

oferta de Trabalho e a procura de trabalhadores. 

Na dimensão jurídica-política a palavra precariedade institucional revelou uma 

preocupação do estudante com as condições de oferta da instituição de Educação Profissional. 

O estudante deseja uma instituição que ofereça melhores condições para sua ampliação de 

conhecimentos e efetivação de seu acesso ao Trabalho. Neste sentido, deseja uma garantia de 

estrutura física, bons professores e de campo de estágios, oferecida tanto pelos órgãos estatais, 

como pelos privados. 



 59

 

Tabela 5: Campo Semântico das palavras associadas ao termo indutor Trabalho e 
Projeto de Vida com freqüência igual ou superior a quatro (04). 

Palavras  
Associadas 

Fq Palavras  
Associadas 

Fq Palavras  
Associadas 

Fq 

Realização Pessoal 181 Formação 50 Diversão 11 
Dedicação 106 Conhecimento 44 Responsabilidade 09 

Futuro 104 Participação Social 35 Necessidade 09 
Dinheiro 81 Reconhecimento 33 Esperança 08 

Qualidade de vida 71 Realização 
Profissional 

32 Luta 06 

Família 66 Sonho 26 Ética 04 
Estabilidade 58 Independência 15 Garantia 04 
Crescimento 56 Competência 12 Aposentadoria 04 

Total de palavras associadas: 1080    
 
 

Nas palavras associadas apenas ao termo Trabalho e projeto de vida, na dimensão do 

plano econômico as palavras garantia e aposentadoria revelaram que o estudante é ciente de 

que o efeito de suas atividades no Trabalho pode lhe assegurar o futuro. Sabe que deve 

executá-lo com compromisso e eficiência. Chamou a atenção a referência à situação de 

aposentadoria, um momento de parada no ritmo de Trabalho, com desejo de estabilidade, 

mesmo que no fim de uma vida profissional.  

Na dimensão das características pessoais as palavras sonho, esperança e luta 

anunciaram o desejo de um futuro com realizações. O estudante já sabe que precisará 

perseguir seus objetivos; compreende que através do Trabalho pode alcançar seus sonhos, e 

ainda, que a competitividade mobiliza expectativas para prosseguir. Mesmo que a palavra luta 

apresente inclinação à negatividade o estudante a relaciona ao esforço e ao empenho sócio-

profissional.  

Na análise dos campos semânticos houve, predominantemente, uma conotação 

positiva nas palavras evocadas pelo grupo dos participantes, embora também tenham sido 

apresentadas palavras que expressam negatividade. Houve repetição de algumas palavras que 

foram associadas aos três termos indutores. Na dimensão do desenvolvimento humano, a 

repetição das palavras realização pessoal e crescimento anunciam a concepção do estudante 

de que a Educação Profissional pode proporcionar a entrada para o mundo do Trabalho, e 

neste, crescer e desenhar uma perspectiva de vida no sentido da realização enquanto sujeito, 

por ser responsável pelo seu desenvolvimento e pela construção de sua história. 

Na dimensão do plano econômico tivemos a repetição das palavras dinheiro, 

qualidade de vida e estabilidade, que apontam a atenção à inserção no mundo do Trabalho, 

pois ao trabalhar o estudante concebe que pode obter melhores condições relacionadas à base 
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material e alcançar êxito econômico. Dessa forma, o estudante almeja uma vida com 

segurança, conforto e possibilidade de atendimento às demandas da realidade, não apenas ao 

momento presente, sobretudo, com o significado e o valor do Trabalho como meio de 

construção de um projeto de futuro, demarcado pelo viés econômico-financeiro. 

Na dimensão das características pessoais tivemos a repetição das palavras dedicação 

e responsabilidade.  Essas palavras revelam que os estudantes ressaltam o desempenho 

individual como possibilidade de construção de saberes pela via da Educação Profissional. E 

esse mesmo desempenho o fortalece no enfrentamento de possíveis adversidades que o 

mundo do Trabalho oferece. Demonstraram, ainda, entender que o seu projeto de vida, que 

seu futuro no mundo do Trabalho, requer responsabilidades pensadas e até mesmo vividas, 

desde a sua formação inicial na educação básica.  

Na dimensão da esfera social tivemos repetição da palavra participação social. A 

partir dessa inferimos que o estudante pensa na Educação Profissional como possibilidade de 

acesso à sociedade, e o Trabalho como uma porta para a inclusão social, cujo projeto de vida 

estaria marcado pelo desejo de pertença a um grupo social de prestígio. A relevância do 

âmbito social para o estudante ressalta que é pelo Trabalho que transforma a ordem natural 

em ordem social e, assim, embora o estudante fale de um inacabamento humano, embora 

busque atributos individuais para se inserir no mundo do Trabalho, existe, também, uma 

intenção de ação no plano coletivo entendida como uma busca de efetivação da cidadania. 

Na dimensão da aprendizagem tivemos repetição das palavras conhecimento e 

competência. A partir dessas palavras o caminho para o Trabalho está direcionado, por um 

lado, para a atualização desta situação de inacabamento, e por outro, atrelado à lógica do 

mercado que exige capacidades, e que o estudante pode alcançá-la, pela via da construção de 

saberes. Há positividade no investimento do estudante em estudar e aprender, pois há, 

também, a crença na formação e na inserção no mundo do Trabalho, pela via da 

escolarização. Quanto ao projeto de vida, a aprendizagem está presente no discurso da 

sociedade, pois antes o sujeito aprendia tarefas mais automáticas, mais mecânicas, era exigido 

um conhecimento para atividades mais rotineiras que o acompanhava durante os anos de 

Trabalho. Atualmente, a exigência do mundo do Trabalho é para que o sujeito busque 

formação, qualificação para adquirir competências, se inserir no mundo do Trabalho, e da 

mesma maneira, a atualização dessas competências, para que neste permaneça. 

Na dimensão da profissionalização as palavras repetidas foram futuro e realização 

profissional e apontam que os estudantes apresentam a Educação Profissional relevante para 

obterem uma profissão, alcançar um Trabalho, enfim, a possibilidade de prosperidade. A 
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formação na Educação Profissional revela o desejo dos estudantes em se realizar no seu 

Trabalho e garantir seu futuro, ou seja, seus projetos de vida relacionados à profissão, tanto no 

sentido econômico, quanto no sentido do desenvolvimento social. 

Na dimensão deontológica a palavra ética aponta que os estudantes têm atenção aos 

aspectos morais da relação do trabalhador na execução de suas atividades. Ainda que esteja 

atento ao mundo de Trabalho o estudante em formação inicial na Educação Profissional 

anuncia a ética como base para desempenhar a profissão. 

No que se refere às palavras associadas aos termos Trabalho e Educação Profissional, 

na dimensão do desenvolvimento humano, a recorrência da palavra reconhecimento revela 

aspectos ontológicos que o estudante vive na sua construção subjetiva e enxerga a Educação 

Profissional como meio para obter saberes e para realizar atividades com as quais se 

identifique e possa ser reconhecido. 

Na dimensão da aprendizagem a palavra experiência revelou aspectos relacionados à 

lógica atual de somar experiências para não ter dificuldades de permanência no mundo do 

Trabalho. Pela aprendizagem construída na formação o estudante adquiriria competência que 

o qualificaria para estar no mundo do Trabalho e, assim, atender à necessidade de constante 

aperfeiçoamento. 

Na dimensão da profissionalização, as palavras horário e oportunidade nos levam a 

entender que para os estudantes a escolarização na Educação Profissional oportuniza o acesso 

ao Trabalho, e nessa entrada, se faz necessário ter oportunidades, já que o desemprego é 

estrutural na atualidade.  

Na dimensão jurídica-política, a palavra dever demonstra que o estudante percebe as 

responsabilidades de quem operacionaliza a política em oferecer uma Educação Profissional 

de qualidade que os prepare para o mundo do Trabalho, assim, como sugere a garantia da 

oferta de vagas de Trabalho. 

No que se refere às palavras associadas aos termos Trabalho e Trabalho e projeto de 

vida, na dimensão do desenvolvimento humano, a palavra independência pode ser entendida a 

partir de dois ângulos. O primeiro a busca por autonomia, e o segundo, de bem estar 

alcançado pelo equilíbrio financeiro. Em ambos, o Trabalho é visto enquanto categoria 

ontogênica que marca a história do sujeito na construção de sua subjetividade.  

Na dimensão do plano econômico a palavra necessidade revela a relevância do 

Trabalho para alcançar necessidades básicas, para alcançar projetos de vida, pois é pelo 

Trabalho que pode obter os bens materiais fundamentais à sua existência e outros mais que 

desejar. 
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Na dimensão da esfera social as palavras família e diversão nos permitem inferir que o 

estudante pensa o Trabalho como uma possibilidade de construção da família, de se 

desenvolver enquanto sujeito histórico, ter condições econômicas e pensar na constituição de 

sua própria família. Chama a atenção, a associação do Trabalho à diversão, o que pode ser 

interpretado como uma visão romântica do Trabalho, visto como a possibilidade de uma 

situação de prazer, e também, pode ser interpretado, como fonte de lazer, na medida em que a 

atuação profissional possibilita a renda que favorece o acesso aos bens sociais e culturais. 

No que se refere às palavras associadas aos termos Educação Profissional e Trabalho e 

projeto de vida, na dimensão da aprendizagem, a palavra formação revela que os estudantes 

vêem a Educação Profissional como a maneira pela qual se constituiu uma mentalidade, um 

caráter, um conhecimento profissional e que esta constituição seria imprescindível à 

efetivação de seus projetos de vida. 

A seguir, apresentamos as tabelas dos campos semânticos com as dez palavras mais 

freqüentes associadas aos termos indutores, o que nos permitiu as primeiras categorizações 

que emergiram destes dados, e posteriormente, a análise a partir do software Tri-deux-des 

mots. 

 

Tabela 6: Dez palavras mais associadas ao termo indutor Trabalho  

Palavras 
Associadas 

Fq Palavras 
 Associadas 

Fq 

Dinheiro 125 Independência 55 
Dedicação 105 Conhecimento 51 

Responsabilidade 84 Satisfação 50 
Realização Pessoal 76 Crescimento 45 
Participação Social 69 Qualidade de Vida 44 

 
O campo semântico formado pelas dez palavras mais associadas ao termo indutor 

Trabalho expressou positividade, e a recorrência destacou a importância da gratificação 

financeira, como um valor para o grupo, advinda da situação do Trabalho remunerado e da 

independência que este pode oportunizar. No entanto, a ênfase à dimensão pessoal e à 

perspectiva da inserção social do estudante, futuro trabalhador, também se mostraram 

relevantes e se apresentaram em várias direções. Por um lado, o foco no Trabalho como tarefa 

árdua e difícil que exige dedicação e responsabilidade, e por outro,  o destaque às 

possibilidades que o Trabalho oferece, tanto na ótica pessoal quando associam  o Trabalho à 

independência, satisfação, realização pessoal e qualidade de vida, quanto na dimensão sócio-

profissional, o Trabalho como a porta de entrada ao conhecimento e crescimento. 
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Tabela 7: Dez palavras mais associadas ao termo indutor Educação Profissional 

Palavras 
Associadas 

Fq Palavras 
Associadas 

Fq 

Qualificação 128 Futuro 71 
Conhecimento 100 Formação 63 

Dedicação 75 Mercado de 
Trabalho 

59 

Crescimento 72 Oportunidade 55 
Participação Social 72 Essencial 55 

 
 O campo semântico formado pelas dez palavras mais associadas ao termo indutor 

Educação Profissional expressou positividade, e a recorrência destacou a importância da 

aprendizagem revelada na formação desses estudantes e na busca por conhecimento e 

qualificação. O estudante percebe que o mundo do Trabalho apresenta a situação de 

desemprego estrutural e que oportunidade no mercado de Trabalho requer uma constante 

busca pelo crescimento profissional. O futuro dos participantes enquanto trabalhadores está 

atrelado, à construção e à ampliação de saberes e a Educação Profissional é a via de acesso 

para o alcance das metas, inclusive de inserção social. 

 

Tabela 8: Dez palavras mais associadas ao termo indutor Trabalho e projeto de vida 

Palavras  
Associadas 

Fq Palavras 
 Associadas 

Fq 

Realização Pessoal 181 Família 66 
Dedicação 106 Estabilidade 58 

Futuro 104 Crescimento 56 
Dinheiro 81 Formação 50 

Qualidade de vida 71 Conhecimento 44 
 

O campo semântico formado pelas dez palavras mais associadas ao termo indutor 

Trabalho e projeto de vida expressou positividade, e a recorrência destacou a importância da 

realização pessoal, advinda da situação de identificação e satisfação com o Trabalho. No 

entanto, a ênfase no que se refere à dimensão econômica, também se mostrou relevante, pois 

há foco no Trabalho remunerado como um valor para o grupo, assim como, há valor na vida 

estável e tranqüila. O estudante entende a importância do perfil profissional com dedicação  e 

a busca de conhecimentos necessários à sua formação, no intento de crescer de forma a 

garantir seu futuro, inclusive na dimensão familiar. Chamou-nos atenção o foco na dimensão 

sócio-afetiva que a família sugere, e que precisaria ser bem mais esclarecido nas etapas 

seguintes. 

 



 64

 

4.2.2 Análise das diferenciações nas representações sociais do trabalho 

 

Aqui apresentaremos a análise dos dados, a partir do software tri-deux-des mots16, e a 

diferenciação entre as representações a partir dos planos fatoriais, construídos pela análise de 

correspondência. Os gráficos mostram o campo representacional das variações semânticas e 

das aproximações e oposições com o cruzamento entre alguns atributos do contexto e dos 

participantes.  

Foram gerados 06 gráficos, 02 para cada termo indutor, a partir do cruzamento 

gênero/idade e gênero/escola. A escolha pelo cruzamento desses atributos se deu na tentativa 

de melhor compreender as questões da subjetividade nas relações com o Trabalho. Para cada 

termo indutor, os participantes da pesquisa associaram o quantitativo de palavras, que serviu 

de base para criação dos gráficos, assim como, para o tratamento dos dados tendo com 

referência a freqüência igual ou superior a 04 palavras. Abaixo, apresentamos a tabela com o 

número de participantes e o quantitativo de palavras associadas por termo indutor. 

 

Tabela 9: Número de participantes e quantitativo de palavras associadas por termo 
indutor 

Termo Indutor Número de 
Participantes 

Total de Palavras 
Associadas 

Total de Palavras 
Diferentes 

Trabalho 232 1145 62 
Educação Profissional 232 1099 49 
Trabalho e Projeto de 

Vida 
232 1080 65 

 
Ao analisarmos os gráficos percebemos, principalmente relacionado aos gêneros, que 

haviam palavras repetidas em todos os cruzamentos. Na tentativa de minimizar a repetição 

faremos, inicialmente, a análise das palavras do campo semântico que estão presentes em 

mais de um gráfico. Essa forma de analisar permite que tenhamos uma noção ampla do campo 

semântico para cada gênero, pois apesar de não ser proposta da pesquisa aprofundar a 

discussão de gênero, esta revela questões da subjetividade masculina e feminina de maneira 

diferencial e significativa para a RS do Trabalho. Abaixo apresentamos as tabelas referentes 

aos gêneros masculino e feminino, e suas respectivas análises. 

 

 

 
                                                 
16 A análise dos gráficos é feita por lados direito/esquerdo e superior/inferior de acordo com os fatores 1 e 2 que 
aí estão. 
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Tabela 10: Palavras que se repetem nos gráficos do gênero masculino 

Palavras Gráfico1 
Trabalho 
GEN/IDA  

Gráfico 2 
Educação 

Profissional 
GEN/IDA  

Gráfico 3 
Trabalho 
e projeto 
de vida 

GEN/IDA  

Gráfico 4 
Trabalho 
GEN/ESC 

Gráfico 5 
Educação 

Profissional 
GEN/ESC 

Gráfico 6 
Trabalho 
e projeto 
de vida 

GEN/ESC 
Dinheiro       

Necessidade       
Dever       

Família       
Participação 

social 
      

Futuro       
Crescimento       
Dedicação       
Formação       

Conhecimento       

 
No campo semântico construído pelos participantes do gênero masculino, a RS do 

Trabalho está ancorada em aspectos econômicos, sócio-cognitivos e sócio-afetivos. As 

palavras dinheiro, necessidade e dever apontam o sentido pragmático, associado à situação 

econômica de provedores e de satisfação de necessidades. Quanto à palavra dever, podemos 

interpretar dois sentidos: no primeiro, o Trabalho relacionado à atividade garantida por lei, 

uma questão mais política, no sentido do Estado garantir o direito do Trabalho para todos; e 

no segundo, dever como uma atividade com a conotação de obrigação, de sacrifício no mundo 

do Trabalho, o que pode ser interpretado como um atributo que caracteriza a virilidade e a 

masculinidade. 

No aspecto sócio-cognitivo, as palavras futuro, crescimento, dedicação, formação e 

conhecimento revelam o empenho pessoal do estudante, expresso nas palavras dedicação e 

crescimento, para se desenvolver e alcançar seus objetivos relacionados ao processual 

refinamento do seu desenvolvimento. A formação pela Educação Profissional é possibilidade 

do estudante vencer o desemprego estrutural, ter um Trabalho e adquirir um lugar no mundo. 

A procura pela formação profissional na perspectiva do projeto de vida revela que os 

estudantes se lançam na busca por conhecimento, para construir saberes que lhes dêem uma 

formação; outro sentido é a crença no Trabalho como perspectiva de futuro. 

Na perspectiva sócio-afetiva, a palavra família despertou muita atenção, pois revela 

que o futuro trabalhador também se preocupa com a constituição da sua família, e novamente, 

reafirma o sentido de ser o provedor.  
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A participação social revela a intenção do estudante em se inserir socialmente, 

compartilhar espaços sociais com outros sujeitos, nos quais as práticas e os processos 

comunicativos ocorrem e contribuem para a construção da subjetividade.  

 

Tabela 11: Palavras que se repetem nos gráficos do gênero feminino 

Palavras Gráfico1
Trabalho 
GEN/IDA  

Gráfico 2 
Educação 

Profissional 
GEN/IDA  

Gráfico 3 
Trabalho 
e projeto 
de vida 

GEN/IDA  

Gráfico4
Trabalho
GEN/ESC 

Gráfico 5 
Educação 

Profissional 
GEN/ESC 

Gráfico 6 
Trabalho 
e projeto 
de vida 

GEN/ESC 
Competência       
Realização 
Profissional 

      

Estabilidade       
Qualidade de 

vida 
      

Diversão       
Liberdade       
Satisfação       
Dedicação       

Dever       
Responsabilidade       

 

A RS do Trabalho para as mulheres estaria ancorada em aspectos cognitivos e afetivos. 

As mulheres participantes expressam uma visão mais romântica e idealizada do Trabalho, e 

menos pragmática que a dos homens. No sentido da afetividade destacam-se dois pólos: o 

primeiro, expresso pelas palavras estabilidade, qualidade de vida, diversão, liberdade e 

satisfação, destacam o Trabalho como atividade libertadora que possibilita a emancipação 

feminina. As mulheres almejam a estabilidade, não apenas econômica, mas de uma vida 

amplamente estável, sentido reforçado pela palavra qualidade de vida, que destaca a 

repercussão subjetiva do Trabalho pela via da Educação Profissional. Dessa forma, as 

mulheres parecem buscar a realização pelo Trabalho, nos dizem que se empenham na busca 

desses objetivos, através da palavra dedicação, e responsabilidade. O sentido de obrigação da 

palavra dever é ambíguo, pois foi seguido da palavra diversão. Esta duplicidade pode ser 

interpretada por um lado, as mulheres vêem o Trabalho como uma obrigação, e por outro, 

com a conotação lúdica, que sugere uma divertida e prazerosa atividade. 

No sentido cognitivo, pode-se dizer que as mulheres sabem que a competência 

favorece a entrada no mundo do Trabalho, principalmente, diante da lógica da 

competitividade atual, mesmo que haja recentemente a entrada das mulheres em alguns 

espaços, antes reservados apenas aos homens. Para as mulheres, a construção dessas 
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competências se dá na formação, o que possibilita a inserção no mundo do Trabalho e amplia 

as chances de realização profissional.  

No gráfico 0117 apresentamos os dados referentes às palavras evocadas pelos 

estudantes da Educação Profissional na associação ao termo indutor Trabalho, a partir do 

cruzamento de gênero e idade. 

 

Gráfico 1: Plano fatorial do cruzamento gênero e idade relacionado ao termo indutor 
Trabalho 

 

A partir dos cruzamentos de gênero (1-masculino; 2- Feminino) e idade (1: 18 a 25; 2: 

26 a 34; 3: 35 a 50; e 4: 51 em diante) vemos no fator 1 (F1) à direita (positivo) o campo 

semântico construído pelos participantes do gênero 1 (masculino), formado pelas palavras 

                                                 
17 O fator 1 (F1), linha horizontal, traduziu as mais recorrentes representações e explicou 40,7% de variância, 
valor somado a 31,6% do fator 2 (F2), linha vertical do gráfico. Os dois fatores foram detentores de um poder 
explicativo de 72,3 % da variância total de evocações possuindo, portanto, parâmetros estatísticos com 
consistência interna e fidedignidade.  
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participação social, profissão, futuro, crescimento, dinheiro, dedicação, necessidade, família 

e dever. Já para o gênero 2 (feminino), fator 1 (F1) do lado esquerdo (negativo), o campo 

semântico foi formado pelas palavras satisfação, liberdade, realização pessoal, oportunidade, 

estabilidade, competência, realização profissional e experiência. 

Ao analisar o gráfico fatorial considerando os cruzamentos de gênero e idade, 

percebemos diferenciações de sentidos, especialmente se compararmos num primeiro plano a 

questão de gênero. Se por um lado as mulheres revelam prioritariamente a preocupação com a 

satisfação e/ou realização pessoal, os homens expressam um sentido do Trabalho mais 

relacionado à necessidade, responsabilidade e participação social. Sendo assim, no gênero 

feminino, parece estar muito presente o sentido do Trabalho associado à satisfação pessoal e 

profissional, liberdade, reconhecimento e independência, o que pode expressar a busca pela 

superação da condição da mulher, dependente e oprimida, constituída ao longo do processo 

sócio-histórico. 

De outra parte, este processo nos revela com menos expressividade o sentido do 

Trabalho associado à sobrevivência; e por outro, de modo contundente, o movimento das 

mulheres enquanto coletivo, ao se afirmarem em sua subjetividade, no sentido de 

independência e liberdade, na transição de uma condição exclusiva de maternagem, 

sinônimos de abnegação e altruísmo, para uma relação em que sejam reconhecidas como 

sujeitos sociais e profissionais. Ao mesmo tempo, parece-nos que os homens no resgate à 

situação de provedores e responsáveis pela família, buscam com a profissionalização 

assegurar um lugar social que se encontra em litígio, a partir da entrada das mulheres no 

mundo do Trabalho formal e assalariado. 

Em relação às idades, no fator 2 (F2) superior (positivo) está o campo semântico tendo 

como referência a idade 1 (18 a 25). As RS do Trabalho estão ancoradas em elementos que 

atendem os aspectos subjetivos de auto-afirmação devido aos discursos que circulam 

socialmente sobre a possibilidade de Trabalho para os mais jovens e menos experientes. O 

campo foi formado pelas palavras independência, dificuldade e responsabilidade, e 

expressam que os estudantes mais jovens desejam conquistar seus espaços e sua 

independência, relacionada tanto ao sentido financeiro como a autonomia, e já entendem que 

para essa conquista enfrentarão a arena de lutas que ocorre no mundo do Trabalho, expressa 

na palavra dificuldade. A palavra independência também aparece no gráfico 3, o que reforça 

essa aspiração pelos jovens. Através dos discursos, eles dizem que o mercado é ainda mais 

competitivo para os ingressantes, pois querem pessoas com mais experiência, o que os leva a 

desenvolver, desde cedo, o senso de responsabilidade na execução das tarefas.  
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No F2 inferior (negativo), estão as idades 2 (26 a 34), 3 (35 a 50) e 4 (51 em diante). 

Na idade 2, o campo semântico foi formado pelas palavras reconhecimento, qualidade de vida 

e sobrevivência. As RS do Trabalho estão ancoradas em elementos sociais, cujos aspectos 

atendem ao reconhecimento social e à qualidade de vida, presentes nos sujeitos que estão em 

processo de amadurecimento e desenvolvimento social, e que buscam estabilidade. Os 

estudantes dessa faixa etária revelaram o desejo de reconhecimento pelo seu Trabalho, pois é 

uma idade de ampla produtividade e ascensão da maturidade. Estão atentos às questões da 

sobrevivência, todavia querem mais que sobreviver, querem uma vida com qualidade, com 

bem estar.  

Nas idades 3 e 4, o campo semântico foi formado pelas palavras ética e dignidade que 

demonstraram uma similaridade de inclinação nessas idades e expressaram as RS do Trabalho 

ancoradas em elementos deontológicos, possivelmente, por serem idades de sujeitos mais 

maduros, com mais paciência e menos imediatismo. Os estudantes desse grupo entendem que 

o mundo do Trabalho é mais que garantir sobrevivência, independência e reconhecimento, 

posto que seja uma atividade que dignifica o homem, no seu vir a ser humano, e é realizada 

dentro de condutas suscetíveis de apreciação. Essa idéia é reforçada pela presença da palavra 

ética, também, no gráfico 3, e revela que esses estudantes incluem os juízos referentes à 

conduta na perspectiva do projeto de vida. 

No gráfico 0218 apresentamos as palavras evocadas pelos estudantes da Educação 

Profissional associadas ao termo indutor Educação Profissional e o cruzamento em relação ao 

gênero e idade. 

No fator 1 (F1) à direita (positivo) o campo semântico relacionado ao gênero 1 

(masculino), foi formado pelas palavras precariedade institucional, experiência, 

oportunidade, formação, mercado de Trabalho e dinheiro, campo similar ao da idade 4 (51 

em diante). Esse campo semântico revela a RS do Trabalho ancorada em elementos 

profissionais, institucionais e pessoais. 

Os homens representam a formação na Educação Profissional como aquisição de 

conhecimentos para que acessem o mercado de Trabalho, para adquirirem experiência e 

novos conhecimentos que afirmariam suas inserções no mundo do Trabalho, mesmo diante da 

competitividade e das poucas oportunidades devido ao desemprego estrutural. Emergiu no 

plano, para os estudantes mais jovens, a associação da formação na Educação Profissional à 

                                                 
18 O fator 1 (F1), linha horizontal, explicou 55% de variância, valor somado a 20,3% do fator 2 (F2), linha 
vertical do gráfico. Os dois fatores foram detentores de um poder explicativo de 75,3 % da variância total de 
evocações possuindo, portanto, parâmetros estatísticos com consistência interna e fidedignidade. 
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precariedade institucional, que pode ser interpretada, tanto no sentido estrutural das 

condições para o desenvolvimento da formação, quanto nos aspectos pedagógicos 

relacionados à dinâmica das aulas, e que puderam ser melhor esclarecidos nas entrevistas. 

 

Gráfico 2: Plano fatorial do cruzamento de gênero e idade relacionado ao termo indutor 
Educação Profissional 

 

As palavras revelam que os estudantes reconhecem a Educação Profissional como 

formação, o que pode ser associado à busca por alternativa para acessar o mundo do Trabalho 

ou ainda, a possibilidade de assegurar com esta formação, o retorno financeiro. Tal acesso 

pode ser ratificado quando expressam o sentido da Educação Profissional associado às 

oportunidades. A associação à dificuldade pode anunciar a preocupação com as exigências do 

mundo do Trabalho, sobretudo em uma sociedade que exalta a juventude, mas que não tem 

lugar para todos. Outra associação refere-se à precariedade institucional, sugestiva da 
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necessidade de melhoria das condições das instituições de ensino, pois são as agências 

formadoras da qualificação. 

Para o gênero 2 (feminino), fator 1 (F1) do lado esquerdo (negativo), o campo 

semântico foi formado pelas palavras dever, horário, responsabilidade, qualidade de vida 

essencial, competência, reconhecimento e ética. Destacamos que horário, reconhecimento, 

essencial e ética estão presentes apenas no campo semântico do gênero feminino deste plano 

fatorial e que revelaram a Educação Profissional em um sentido mais privado. Para as 

mulheres o reconhecimento não é instantâneo, requer tempo e dedicação. Elas parecem 

relacionar a Educação Profissional aos sentidos mais clássicos atribuídos à formação para o 

Trabalho e aos seus requerimentos de dever, horário e responsabilidade. Ao mesmo tempo, 

sugerem que associam a Educação Profissional à qualidade de vida. Ao associarem a 

Educação Profissional à competência, as mulheres denotam o que circula no senso comum, 

como um atributo pertinente à essa formação. Na associação da Educação Profissional ao 

reconhecimento as mulheres parecem evocar a conotação do valor social que é atribuído à 

profissionalização. E na associação ao sentido da ética as mulheres dizem das questões 

deontológicas desta formação. 

Para a idade 1 (18 a 25 anos) no fator 2 (F2) inferior (negativo) o campo semântico foi 

formado pelas palavras dedicação, conhecimento, realização pessoal, realização profissional 

e diferencial. Essas palavras apontam a Educação Profissional ancorada em elementos 

cognitivos e afetivos e expressam que os jovens entendem a formação na Educação 

Profissional no sentido ampliado da construção de conhecimentos, e diferencial no atual 

contexto da competitividade. Associam a Educação Profissional à realização, tanto no âmbito 

pessoal quanto no profissional, o que requer dedicação. 

A palavra realização profissional também está presente no campo semântico do 

gráfico 3, e, então, compreendemos que os jovens vêem a Educação Profissional como uma 

oportunidade de realizar seus projetos de vida, e se sentirem identificados com o que fazem.  

No F2 superior (positivo), estão as idades 2 (26 a 34) e 3 (35 a 50). Nestas o campo 

semântico da Educação Profissional foi formado pelas palavras tecnologia, futuro, 

estabilidade, crescimento e participação social. Com essas palavras, a RS do Trabalho a 

partir da sua relação com a formação na Educação Profissional parece estar ancorada em 

elementos sócio-cognitivos e denotam que esses estudantes com mais idade apontam a 

necessidade da atualização no mundo do Trabalho contemporâneo, através da tecnologia. A 

associação da Educação Profissional ao crescimento profissional e, também, pessoal sugere a 

sua perspectiva ampliada que traz repercussões na participação social e a relaciona ao futuro. 
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As palavras participação social e futuro também estão presentes no gráfico 3, o que reflete a 

Educação Profissional para o acesso ao Trabalho e ao futuro em sociedade, e sobretudo, como 

fator fundamental na construção do projeto de vida dos estudantes. 

No gráfico 0319 apresentamos as palavras evocadas pelos estudantes da Educação 

Profissional associadas ao termo indutor Trabalho e Projeto de vida e os cruzamentos em 

relação ao gênero e idade. 

 

Gráfico 3: Plano fatorial do cruzamento gênero e idade relacionado ao termo indutor 
Trabalho e Projeto de Vida 

 

No fator 1 (F1) à direita (positivo) temos o campo semântico do gênero 1 (masculino), 

formado pelas palavras garantia, conhecimento, família e formação. A palavra que aparece 

apenas relativa ao gênero masculino, na associação entre Trabalho e projeto e vida, é 

                                                 
19 O fator 1 (F1), linha horizontal, explicou 49,4% de variância, valor somado a 23,1% do fator 2 (F2), linha 
vertical do gráfico. Os dois fatores foram detentores de um poder explicativo de 72,5 % da variância total de 
evocações possuindo, portanto, parâmetros estatísticos com consistência interna e fidedignidade.  
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garantia, que sugere um depósito de confiança no Trabalho como via de realização de 

projetos de vida.  

Para o gênero 2 (feminino), fator 1 (F1) do lado esquerdo (negativo), o campo 

semântico foi formado pelas palavras diversão, competência, responsabilidade, dedicação, 

qualidade de vida e estabilidade. Todas as palavras desse campo semântico estão presentes na 

análise feita inicialmente. 

No fator 2 (F2) superior (positivo), está a idade 3 (35 a 50). Nesta, o campo semântico 

foi formado pelas palavras futuro, participação social, reconhecimento, luta e ética. O 

Trabalho está associado às possibilidades de inserção social, portanto com a conotação de 

futuro, e ao mesmo tempo, sugere a luta para que esta aconteça. Os aspectos deontológicos e 

sociais aparecem associados ao reconhecimento e à ética. 

No fator 2 (F2) inferior (negativo), está a idade 1 (18 a 25). Nesta o campo semântico 

foi formado pelas palavras esperança, independência, realização profissional, sonho e 

dinheiro, ancoradas em aspectos econômicos, pessoais e profissionais. Estas palavras 

sugerem a conotação de expectativas desses jovens em relação ao mundo do Trabalho, e 

denotam ao mesmo tempo, os sentidos real e simbólico: o sonho e a materialidade do 

dinheiro, a independência e a esperança.  

No fator 1 (F1) direito (positivo), estão as idades 2 (26 a 34) e 4 (51 em diante). 

Nestas, o campo semântico do Trabalho relacionado ao projeto de vida foi formado pelas 

palavras garantia, conhecimento, família e formação ancoradas em aspectos cognitivos e 

afetivos. Chamam-nos atenção, inicialmente, duas questões: a primeira, a palavra formação, 

presente no campo semântico da idade 4, no gráfico 2. A formação é vista pelos estudantes 

como conhecimento. A segunda questão, a similaridade das palavras nessas diferentes faixas 

etárias: os estudantes da faixa etária 2 estão em um momento de fazer planos para construir 

família, os estudantes da faixa etária 4 estariam numa fase de constituir família. Em ambas as 

faixas etárias, o conhecimento é associado ao Trabalho e aos projetos de vida. 

No gráfico 420 apresentamos as palavras referentes ao termo indutor Trabalho no 

cruzamento de gênero e escola. No fator 1 (F1) à direita (positivo) o campo semântico 

construído pelos participantes do gênero 1 (masculino) foi formado pelas palavras dever, 

necessidade, participação social, dedicação, dignidade, dinheiro, crescimento e futuro. 

                                                 
20 O fator 1 (F1), linha horizontal, explicou 65,2% de variância, valor somado a 27,5% do fator 2 (F2), linha 
vertical do gráfico. Os dois fatores foram detentores de um poder explicativo de 92,7 % da variância total de 
evocações possuindo, portanto, parâmetros estatísticos com consistência interna e fidedignidade.  
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Presente apenas nesse plano fatorial do gênero masculino, a palavra dignidade aponta o 

aspecto subjetivo de que para serem sujeitos os estudantes conquistarão respeitabilidade. 

 

Gráfico 4: Plano fatorial do cruzamento gênero e escola relacionado ao termo indutor 
Trabalho 

 

Para o gênero 2 (feminino), fator 1 (F1) do lado esquerdo (negativo), o campo 

semântico foi formado pelas palavras sobrevivência, competência, estabilidade, ocupação, 

realização profissional, liberdade, qualidade de vida e satisfação. Para as mulheres, a 

associação do Trabalho à sobrevivência rompe com a lógica predominante do Trabalho 

feminino por muito tempo, vinculado apenas aos trabalhos domésticos e freqüentemente 

associado “às pessoas desocupadas”, que não precisavam lutar pela própria sobrevivência. As 

mulheres associam o Trabalho a uma ocupação e relacionam a competência exigida, bem 

como a estabilidade almejada. Ao mesmo tempo, o Trabalho é associado pelas mulheres a 
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atributos sugestivos de uma dimensão mais subjetiva quando relacionado à realização, 

liberdade e satisfação.  

Quanto às escolas tivemos no fator 1 (F1) direito (positivo) a escola 3 (S2) – SENAI. 

Nesta o campo semântico foi formado pelas palavras dever, necessidade, participação social, 

dedicação, dignidade, dinheiro, crescimento e futuro, o Trabalho está ancorado em aspectos 

sociais e econômicos. Os estudantes dessa escola vêem o Trabalho associado a um sentido 

mais individual e utilitário, dever, necessidade, dinheiro, dedicação, embora também esteja 

associado o sentido mais coletivo e social nas demais associações.  

No F2 superior (positivo), está a escola 2 (S1) – SENAC. Nesta, o campo semântico 

foi formado pelas palavras reconhecimento, realização pessoal, conhecimento, profissão, 

respeito, horário e ética. Esse campo semântico associa o Trabalho aos aspectos 

deontológicos da profissionalidade. A palavra reconhecimento está presente nos três gráficos 

dessa escola. 

No F2 inferior (negativo), está a escola 1 – Escola Pública. O campo semântico foi 

formado pelas palavras oportunidade, dificuldade, independência e responsabilidade. O 

Trabalho foi associado aos aspectos sociais e econômicos. Estas palavras sugerem a 

ambivalência na associação ao Trabalho, e as contradições que o termo sugere 

oportunidade/dificuldade; independência/responsabilidade, aspectos polissêmicos e 

múltiplos, principalmente em participantes jovens.  

No gráfico 0521 apresentamos as palavras associadas ao termo indutor Educação 

Profissional com o cruzamento de gênero e escola. No fator 2 (F2) superior (positivo) o 

campo semântico das palavras associadas pelos participantes do gênero 1 (masculino) foi 

formado pelas palavras dinheiro, estabilidade e participação social. Aparece apenas nesse 

gráfico a palavra estabilidade que revela o desejo dos homens em ter uma vida estável, até 

para que possam manter suas famílias. 

No fator 2 (F2) superior (positivo) está o campo semântico da escola 3 (S2) – SENAI 

que foi formado pelas mesmas palavras do campo semântico associado pelo gênero 

masculino. Então, para esses estudantes, os aspectos sociais e econômicos, reforçam os 

aspectos vistos no gráfico 4. 

 

 

                                                 
21 O fator 1 (F1), linha horizontal, explicou 66,7% de variância, valor somado a 28,5% do fator 2 (F2), linha 
vertical do gráfico. Os dois fatores foram detentores de um poder explicativo de 95,2 % da variância total de 
evocações possuindo, portanto, parâmetros estatísticos com consistência interna e fidedignidade.  
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Gráfico 5: Plano fatorial do cruzamento gênero e escola relacionado ao termo indutor 
Educação Profissional 

 
No fator 2 (F2) inferior (negativo) o campo semântico das palavras associadas pelos 

participantes do gênero 2 (feminino) foi formado pelas palavras competência, realização 

profissional, dever, diferencial, qualificação, conhecimento, precariedade institucional. 

Destaque para as quatro últimas, presentes apenas nesse gráfico do gênero feminino. A 

Educação Profissional é associada pelas mulheres a um diferencial além dos outros aspectos 

já mencionados. A precariedade institucional sugere que as mulheres se preocupam com as 

boas condições da escola. 

No fator 2 (F2) inferior (negativo), o campo semântico das palavras associadas pelos 

participantes da escola 1- Escola Pública foi constituído pelas mesmas palavras do campo 

associado pelas mulheres, o que nos leva a interpretar as questões de gênero e a econômica 

como relevantes para ambos, mulheres e estudantes da escola pública estadual, posto que 
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enfrentam dificuldades semelhantes. A palavra realização profissional também está presente 

no gráfico 6, o que demonstra a aspiração dos alunos dessa escola por se firmarem no campo 

profissional. 

No fator 1 (F1) esquerdo (negativo) está o campo semântico da escola 2 (S1) – 

SENAC, que foi formado pelas palavras reconhecimento, horário, ética, responsabilidade, 

qualidade de vida, essencial e aprendizagem. As palavras já foram analisadas anteriormente. 

O Trabalho está ancorado em aspectos sociais e cognitivos. 

No gráfico 0622 apresentamos as palavras relacionadas ao termo indutor Trabalho e 

Projeto de Vida com o cruzamento de gênero e escola. 

 

Gráfico 6: Plano fatorial do cruzamento de gênero e escola relacionado ao termo indutor 
Trabalho e Projeto de vida 

 

                                                 
22 O fator 1 (F1), linha horizontal, explicou 67,9% de variância, valor somado a 23,4% do fator 2 (F2), linha 
vertical do gráfico. Os dois fatores foram detentores de um poder explicativo de 91,3 % da variância total de 
evocações possuindo, portanto, parâmetros estatísticos com consistência interna e fidedignidade.  
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O fator 1 (F1) à direita (positivo) mostrou o campo semântico das palavras associadas 

pelos participantes do gênero 1 (masculino) formado pelas palavras família e conhecimento, já 

analisadas anteriormente. 

No gênero 2 (feminino), fator 1 (F1) do lado esquerdo (negativo), o campo semântico 

foi formado pelas palavras responsabilidade, esperança, dedicação, diversão e estabilidade. 

Aqui, a palavra que não aparece nos demais gráficos é esperança, que sugere a luta histórica 

das mulheres por acesso, permanência e reconhecimento no mundo do Trabalho. 

Em relação às escolas, encontramos a escola 1 – Escola Pública no fator 2 (F2) inferior 

(negativo) e seu campo semântico foi formado pelas palavras garantia, aposentadoria, 

realização profissional, sonho, participação social e dinheiro. Os aspectos econômicos e 

sociais revelam que no contexto da escola pública os estudantes reconhecem às questões 

financeiras, garantia, dinheiro e aposentadoria como um valor associado ao Trabalho, 

embora o sonho e a realização profissional se aliem à perspectiva social de participação 

social. Chamou nossa atenção a palavra aposentadoria, que reforça a preocupação desses 

estudantes com a estabilidade e a garantia financeira no futuro, mesmo que ainda não tenham 

entrado no mundo do Trabalho. 

Em relação à escola 2 (S1) – SENAC, fator 2 (F2) superior (positivo), o campo 

semântico foi formado pelas palavras formação, qualidade de vida, realização profissional, 

crescimento, necessidade, reconhecimento e competência, associando o Trabalho aos aspectos 

cognitivos e profissionais começando da formação até o processo de reconhecimento social. 

Outro aspecto revelado foi o econômico, necessidade, que sugere a busca pela sobrevivência 

e, também, a associação ao desenvolvimento humano, sugerido pela associação ao 

crescimento.  

Já para escola 3 (S2) – SENAI, fator 1 (F1) à direita (positivo), o campo semântico foi 

formado pelas palavras conhecimento e família. Aspectos sócio-cognitivos vinculam o 

Trabalho à construção do conhecimento e simultaneamente sugere conquistas no campo 

pessoal na associação à família. 

 

4.3 Análise da segunda etapa – entrevistas 

 

A análise das entrevistas realizadas com os estudantes teve como objetivo aprofundar 

os sentidos em relação aos dados da etapa anterior na tentativa de aproximação dos elementos 

nucleares das RS do Trabalho. A análise qualitativa das falas dos participantes ocorreu na 
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perspectiva da análise temática de conteúdo, que somada à análise quantitativa de recorrências 

no questionário de hierarquização, nos permitiram encontrar alguns sentidos dessa 

representação. Do campo semântico das dez palavras mais associadas a cada termo indutor 

(tabelas 6, 7 e 8) os estudantes hierarquizaram as três mais importantes, apresentadas na 

tabela a seguir.  

 

Tabela 12: Hierarquização das palavras por termo indutor 

 

As três (03) categorias construídas foram resultantes do maior quantitativo de palavras 

associadas e que oportunizaram encontrar nas falas dos entrevistados os seguintes sentidos 

para a RS do Trabalho: 1) conhecimento como via de acesso e permanência no mundo do 

Trabalho; 2) ganhos advindos do Trabalho; 3) Trabalho como fundante da condição humana. 

Começamos a análise pela primeira categoria que foi predominante entre todos os 

participantes do estudo. 

 

1) Representações sociais do trabalho associada ao conhecimento como via de acesso e 
permanência no mundo do trabalho 

 

Nesta denominação fomos compreendendo que os sentidos atribuídos ao Trabalho 

estão vinculados ao conhecimento segundo diferentes perspectivas: a) a relação entre os 

conhecimentos dos saberes acadêmicos e os saberes da prática; b) o conhecimento como 

Estudantes: 
Sexo – Idade 

Escola – Curso 

PALAVRAS HIERARQUIZADAS POR TERMO INDUTOR 
TRABALHO EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 
TRABALHO E 

PROJETO DE VIDA 
M – 39 anos 

     EP – TST 
Dinheiro  

Realização Pessoal 
Satisfação 

Qualificação 
Conhecimento 

 Futuro 

Família       
Dinheiro 

 Realização Pessoal 
F – 18 anos 
EP – TACS 

Qualidade de Vida 
Dedicação  
Dinheiro 

Qualificação 
 Mercado de Trabalho 

Participação Social 

Estabilidade 
Realização Pessoal 

Família 
M – 40 anos 

     S1 – TEF 
Conhecimento 

Satisfação 
Realização Pessoal 

Conhecimento 
Formação         

Futuro 

Família   
  Futuro  

Crescimento 
F – 52 anos 

     S1 – TDI 
Realização Pessoal 

Independência 
Conhecimento 

Oportunidade 
Essencial  

Crescimento 

Qualidade de Vida 
Estabilidade  

Família 
M – 18 anos 

     S2 – TA 
Realização Pessoal 

Independência 
Qualidade de Vida 

Qualificação  
Mercado de Trabalho 

Conhecimento 

Família    
 Futuro 

Conhecimento 
F – 18 anos 

     S2 – TE 
Responsabilidade 
Qualidade de Vida 

Conhecimento 

Futuro     
  Qualificação 

Mercado de Trabalho 

Realização Pessoal 
Família 

 Estabilidade 
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inserção ao mundo do Trabalho e a satisfação na realização da atividade; c) o conhecimento 

enquanto formação continuada: qualificação permanente; d) o conhecimento como 

estruturador da subjetividade; e) o conhecimento como possibilidade de construção familiar. 

A seguir apresentaremos cada uma dessas diferentes perspectivas. 

 

1.a Conhecimento dos saberes acadêmicos e dos saberes da prática 

 

Os estudantes relacionaram os conhecimentos construídos na formação na Educação 

Profissional e os que são construídos na prática, na execução de suas atividades na situação de 

Trabalho, ou seja, dizem que há uma relação entre teoria e prática, sendo essa prática, o lugar 

de construção de conhecimento, entendido como o lócus que materializa a formação recebida. 

Este sentido construtivo do Trabalho como produção de conhecimento, que atrela teoria e 

prática, é ratificado por Gentili (1998) quando afirma que a categoria Trabalho tem dupla 

dimensão: a de produção do conhecimento, em decorrência da relação dialética entre ação e 

consciência, que é característica da própria existência humana; e a produção do conhecimento 

como mercadoria, assumida historicamente no capitalismo. Essa associação entre os dois tipos 

de conhecimento conferimos na fala, a seguir, quando o estudante explica que: 

 

mercado de trabalho... é... é o lugar onde você vai desenvolver sua área, 
você vai... é... se aprimorar e tentar conseguir o que você... tentar conseguir 
pôr em prática o que você aprendeu em todo seu... em toda sua vida 
acadêmica, em tudo que você conseguiu aprender (M, 18a, S2, T.A). 

 

Segundo os participantes, a construção de conhecimento tão atribuída como 

responsabilidade da escola, vai além de seus muros, pois há saberes construídos na própria 

atividade, saberes que a prática possibilita, tanto no sentido do campo de aplicabilidade dos 

saberes acadêmicos, quanto de desenvolvimento destes saberes pela aplicação na prática. Os 

estudantes nos dizem que os conhecimentos da escola propiciam habilidades para realizar o 

Trabalho, no entanto, este não é só o lugar da prática, pois é essencial à construção de saberes. 

Neste sentido, Kuenzer (2001) aponta que a escola tem sido o lugar da teoria, da construção 

dos saberes sobre a prática do Trabalho, mas, se o estudante tiver acesso a um quadro teórico 

atual, adequado e articulado com a realidade prática do Trabalho, e acesso a um período de 

prática, mesmo de curto tempo, ele poderá se constituir como um profissional competente. 

Mas ficamos nos perguntando por que esses estudantes associam esses saberes 

teóricos e práticos? Seria para justificar a construção dos saberes no mundo do trabalho? A 
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impressão a partir dos dados é que as idéias predominantes do mundo do trabalho já 

consolidaram o pensamento social de que suas exigências são inquestionáveis, situação que os 

estudantes repetem, como se não houvesse outro projeto de sociedade, como se outras 

possibilidades de formação, não fossem sequer pensadas por eles. 

Ainda segundo a autora, a produção do conhecimento, ocorre nas relações sociais, nas 

inúmeras formas de produção e distribuição do saber, resultantes do confronto cotidiano do 

homem com a natureza e com os seus pares, que lhe apresentam questões que o obrigam a 

desenvolver formas próprias de pensar e fazer. Neste sentido, falar em relações sociais, em 

produção e distribuição de saberes é falar em representações, pois de acordo com Marková 

(2006), as representações são geradas coletivamente na vida social e são as chaves para o 

conhecimento. 

Para os estudantes, o conhecimento que o sujeito adquire, durante os anos de estudo na 

escola, é sobremaneira ampliado nas atividades da vida profissional prática como apareceu na 

fala, que prioriza a atividade profissional, inclusive, como oportunidade de apropriação do 

que consideram como o verdadeiro conhecimento, como se tem a seguir:  

 

na vida acadêmica você tem 30% e o complemento de 70% você adquire no 
trabalho.... ter habilidade de colocar em prática aquilo que você adquiriu e 
você conhecer coisas que não necessariamente você adquiriu durante sua 
vida acadêmica, né... que isso só traz através do trabalho.... então, o 
conhecimento adquirido na prática cresceu... É você ampliar o 
conhecimento que você adquiriu durante sua vida acadêmica, então, o 
trabalho propicia isso (F, 52a, S1, TDI). 

 

A relação entre teoria e prática é ressaltada pelos estudantes, todavia o conhecimento 

adquirido pelo Trabalho é visto como fundamental, pois a construção de saberes adquiridos na 

escola são aplicados e ampliados na prática, e outros, são adquiridos na própria prática. A 

explicação dada pelos estudantes a respeito da valorização da prática se insere na perspectiva 

adotada por Kuenzer (2001), quando afirma que toda forma de ação do homem sobre a 

natureza para transformá-la é Trabalho, então, todas as formas de educação se constituem em 

educação para o Trabalho. Portanto, a força da prática como um componente requerido no 

mundo do Trabalho atual já foi incorporado ao senso comum que teoriza o seu valor como 

verdadeiro conhecimento. 

Ainda nessa linha, de acordo com Oliveira, R. (2003), o modelo econômico vigente, 

com sua competitividade e disputa pelo mercado de Trabalho, alimenta um reducionismo 

educacional que proporciona uma concepção de sujeito minimizada e fragmentada, pois caso 
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a escola seja reduzida ao local de formação para o Trabalho se estabelece uma desvinculação 

de sua responsabilidade como provedora de conhecimentos teóricos e práticos que contribuem 

para os estudantes intervirem na sociedade de maneira crítica e, assim, formar trabalhadores 

mais conscientes. Portanto, não é tarefa exclusiva da escola a construção dos saberes, pois de 

acordo com Arroyo (2003), o Trabalho é, cada vez mais, o lugar de produção de saberes. 

Por um lado, se o mundo do Trabalho é fonte de construção de saberes, por outro lado, 

exige que os trabalhadores estejam sempre buscando mais conhecimento, e é este acervo de 

informações e de domínio técnico sobre uma dada área que favorece o acesso e a 

permanência. Por conseguinte, o esforço ampliado é para que não se sintam descartáveis. 

Embora a condição de trabalhador descartável seja típica do capitalismo, assim como a 

divisão do Trabalho, essas condições do sistema capitalista rompem com a unidade entre 

teoria e prática preparando os homens para que atuem, diferentemente, em posições 

hierárquicas e tecnicamente diferenciadas no sistema produtivo.  

Neste bojo de reflexão, entre teoria e prática, Tardif (2002) nos diz que o estudante 

não é apenas alguém que aplica conhecimentos, é um ator social, um sujeito ativo, então, sua 

prática não é apenas um lugar de aplicação de saberes oriundos da teoria, é também um lugar 

de produção de saberes específicos provenientes dessa mesma prática. Essa perspectiva se 

opõe à concepção tradicional da relação entre teoria e prática, pois esta considera que a 

prática é desprovida de saber e, ainda mais, o saber é produzido fora da prática, portanto, só 

pode ter com a prática uma relação de aplicação. 

 Essa concepção tradicional é redutora em um duplo sentido, pois de um lado, o que 

chamamos de teoria, de saber, ou de conhecimentos, existe através de um sistema de práticas 

e de atores que as produzem e, de outro, o estudante não é visto como um sujeito do 

conhecimento, como um ator que se desenvolve. Ainda segundo Tardif (2002), os estudantes 

no exercício de suas atividades práticas são autores que desenvolvem saberes, e estes saberes 

são baseados em seu Trabalho cotidiano, brotam da experiência e são por esta validados. 

No que se refere à subjetividade, há pontos centrais: os estudantes possuem saberes 

específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas, e 

que todo Trabalho humano, mesmo o mais simples e previsível, requer do trabalhador um 

saber. Noutras palavras, não existe um Trabalho sem um trabalhador que não saiba fazê-lo, 

posto que o Trabalho demanda por um sujeito do Trabalho, isto é, um ator que utiliza, 

mobiliza e produz saberes com o seu Trabalho. 

Embora os estudantes da Educação Profissional deste estudo digam que o 

conhecimento é a base para a inserção no mundo do Trabalho, essa não é a permanente 
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sustentação dessa prática profissional, pois a qualificação vai permitindo, de fato, o suporte 

para a atuação. Eles falam da aplicação do conhecimento, quer dizer de tudo que estudou, que 

aprendeu, e que irá aplicar na situação prática do Trabalho. Assim, o Trabalho é o lugar da 

prática enquanto aplicação de conhecimento e, nesta direção, emerge um primeiro sentido 

atribuído à representação, o sentido de Trabalho como aplicação de conhecimento. Além de 

ser uma aplicação do conhecimento, construído ao longo da formação, os estudantes dizem 

que esse conhecimento não é suficiente, pois você também aprende na própria situação 

profissional, então, o Trabalho não é só o lugar da prática, é também o lugar do saber.  

Os estudantes afirmaram que existem os saberes da prática, da experiência e os 

saberes acadêmicos, formais e apontaram que ao fazer também se vai aprendendo, então, os 

saberes da prática, também, são teorias legitimadas, tanto quanto os saberes acadêmicos. 

Neste sentido, lembramos que Moscovici salientou a relevância do conhecimento, dos 

saberes, do senso comum por serem tão legítimos como os científicos. 

Para Moscovici (2003), o estudo do senso comum pode ser a fonte de teorias mais 

gerais e complexas, pode possibilitar explicações sobre a estrutura e a gênese do 

conhecimento, da ação em comum. Para ele, quando se estuda o senso comum, está se 

estudando algo que liga a sociedade à sua cultura, à sua linguagem, ao seu mundo familiar. 

Segundo Marková (2006), quando Moscovici começou a estudar as RS, ele estabeleceu uma 

distinção entre o conhecimento de senso comum e o conhecimento científico, pois ele estava 

preocupado com o argumento tradicional de que o científico era superior ao do senso comum. 

Ainda, segunda a autora, o conhecimento de senso comum e o conhecimento científico são 

essencialmente diferentes, mas, complementares, um não pode substituir o outro e são 

irredutíveis entre si.  Ainda segundo Moscovici (2003), o senso comum é compartilhado de 

maneira igualitária, como poucas coisas o são no mundo, por isso, o conhecimento do senso 

comum não pode ser errado, pois serve muito bem aos seus propósitos na vida diária.  

Não podemos entender RS sem lançar um olhar para o conhecimento do senso 

comum, pois o sujeito nasce numa cultura transmitida de geração a geração através das 

experiências de comunicação, da memória coletiva e das instituições. Os saberes são 

construídos através da comunicação e das nossas atividades. Para Moscovici (2003), o senso 

comum oferece acesso direto às RS, assim é possível compreender como elas são geradas, 

comunicadas e colocadas em ação na vida cotidiana. 

Outros sentidos emergiram relacionados ao conhecimento, entre estes, o conhecimento 

como inserção no mundo do Trabalho e satisfação na realização da atividade. 
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1.b O conhecimento como inserção no mundo do trabalho e satisfação na realização da 

atividade 
 

Além da relação teoria-prática, os estudantes salientaram que o conhecimento sobre a 

atividade a ser realizada define muito da identificação e da satisfação na realização do 

Trabalho, ou seja, para executar o Trabalho o sujeito constrói saberes que possam ser 

aplicados e realizados com prazer. Portanto, o Trabalho não é visto como uma atividade 

meramente realizada é uma atividade que requer conhecimento e satisfação na prática, o que 

é revelado nas falas:  

 

se você não tem conhecimento, você não desempenha uma boa profissão (M, 
40a, S1, TEF). 

porque eu acho que não adianta você ter um trabalho e não ter 
conhecimento naquela área... você trabalhar... ah vou trabalhar naquela 
área por trabalhar. Trabalho você tem que ter conhecimento... você tem que 
gostar do que está fazendo... tem que conhecer aquilo... tem que está 
praticando o que você gosta (F, 18a, S2, TE). 

 

Nas falas dos estudantes, o conhecimento construído para executar o Trabalho é 

aquele que favorece o desempenho, a identificação e a satisfação na realização da tarefa. Os 

estudantes dizem que buscam o conhecimento para desempenhar uma função, pois é o esteio 

para a realização do Trabalho, o que proporciona a segurança na realização e, ainda mais, a 

possibilidade de se manter no mercado, por isso precisam buscar mais conhecimento e se 

atualizar. Além disso, o Trabalho, para os estudantes, é o exercício que aprimora e que 

realiza, devido à satisfação, ou seja, o gosto pelo que faz. 

Com a construção dos saberes pela Educação Profissional as oportunidades de 

Trabalho são vistas como possibilidades ampliadas, como vemos no extrato a seguir: 

 

 Eu não acredito em oportunidades que não venham a partir de uma 
educação profissional séria e plena, anteriormente (F, 52a, S1, TDI). 

 

O sujeito que transforma a oportunidade em realidade tem possibilidade de crescer e 

se realizar como ser humano, já que o Trabalho é uma categoria fundante deste crescimento e 

realização. Para Fidalgo e Fidalgo (2007), as possibilidades de crescimento do sujeito, através 

da educação, realmente existem, mas da mesma forma que a educação é legitimada, o livre 

mercado e a sua lei de oferta e procura, também, o são. Os estudantes, além de gostarem do 
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curso para a profissionalização têm a preocupação na escolha que esteja sintonizada com as 

demandas do mercado, cuja lógica apareceu na íntegra:  

 

Eu acho que hoje, quando você faz curso quando você faz qualquer coisa 
relacionada ao trabalho você tem que pensar no mercado, não adianta fazer 
um curso que eu vejo que o mercado de trabalho não ta dando tanta 
valorização a ele, entendeu. Tenho que fazer um curso que eu goste e que eu 
to vendo que aquele curso é bem aceito no mercado, tem boas oportunidades 
de emprego já para eu consegui uma boa coisa, entendeu? (F, 18a, S2, TE). 

 

Essa compreensão do estudante com a escolha pela formação vinculada à demanda do 

mercado demonstra a preocupação com a profissionalização que favoreça a inserção no 

mundo do Trabalho. Dessa forma, uma insegurança permeia as decisões dos estudantes 

quanto às suas escolhas pelo receio de não se inserir nesse mundo, pois sabem que a luta por 

espaços é constante. Isto significa dizer que o aluno entendeu que precisa continuar buscando 

conhecimento para conquistar e manter espaço nesse mundo, cada vez mais exigente, como 

conferimos nesta fala: 

 

Porque o mercado de trabalho hoje é exigente, só quer profissionais 
renomados e requisitados... porque se você não tem hoje uma boa formação, 
você não vai adquirir um bom trabalho, é ficar sempre passado pra trás 
pelos outros (M, 40a, S1, TEF). 

 

Está claro para a nova geração de profissionais que, no mundo do desemprego 

estrutural, o trabalhador não pode se sentir verdadeiramente seguro. Trabalhos seguros em 

empresas seguras são cada vez mais raros. As habilidades e experiências adquiridas não 

garantem que o Trabalho será oferecido e que, uma vez oferecido, será durável diante das 

mudanças das demandas do mundo do Trabalho e das pressões pela competitividade e 

produtividade. Portanto, sentir-se insubstituível, mesmo assumindo a posição mais 

privilegiada, pode ser apenas temporário.  

O estudante da Educação Profissional está ciente que precisa construir conhecimentos 

para lutar pela inserção no mundo do Trabalho, entretanto experimenta um dilema, pois sabe 

que sem este não conquista seu espaço, ao mesmo tempo, essa apropriação não garante por si 

só, um Trabalho. Mesmo assim entendem que o conhecimento é a base da construção do saber 

e da qualificação que possibilitam a permanência do sujeito no mundo do Trabalho, como 

ilustra a fala a seguir:  
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Buscar o conhecimento é importante pra todo mundo... Se você busca a 
qualificação fatalmente você ta adquirindo conhecimento, você ta buscando 
o conhecimento. Então, a busca por esse conhecimento é que é a base de 
todo assim... de toda estrutura da pessoa (M, 39a, EP, TST). 

 

Os estudantes nos mostraram que o conhecimento e a subjetividade se entrelaçam, 

pois o Trabalho é fundante do ser humano e o conhecimento é constitutivo do sujeito em toda 

sua estrutura. Nesse sentido, podemos pensar de forma ampla e entender que os estudantes 

nos dizem do quanto o conhecimento serve à subjetividade, à constituição do sujeito. 

Neste sentido, os estudantes nos dizem que quem não busca educação, formação, 

tende a experimentar maior dificuldade para conseguir uma inserção no mundo de Trabalho e, 

caso não se insira, haverá um abalo na constituição de sua subjetividade, posto que não estará 

exercendo a atividade inerente às capacidades humanas. Isto significa dizer que a atividade do 

Trabalho é uma atividade transformadora do mundo, portanto se ele não está trabalhando, não 

está colaborando com essa transformação. Vejamos o argumento:  

 

Eu acho que assim, o jovem de hoje né, deveria ter mais, se voltar mais pra 
educação, porque a gente vê que hoje quem não estuda e tem uma boa 
formação não vai conseguir nada não (M, 40a, S1, TEF). 

 

A idéia de não conseguir nada pode ser entendida de modo amplo, tanto no sentido de 

que é essencial uma boa formação para pleitear a entrada no mundo do Trabalho, quanto na 

certeza, nesta mesma direção, de que a ausência desta formação leva à exclusão social. A 

construção do conhecimento vinculado à Educação Profissional é vista como um caminho na 

direção do mundo de Trabalho, como percebemos na fala a seguir: 

 

a educação profissional seria elemento necessário para essa oportunidade 
para que as oportunidades surjam na vida do ser humano... sem isso eu 
acredito que você não tem como crescer (F, 52a, S1, TDI). 

 

A Educação Profissional compreendida como fonte de oportunidades e como caminho 

para o mundo do Trabalho torna-se um elemento de crescimento para o sujeito. Para Fidalgo 

e Fidalgo (2007) a Educação Profissional procura criar cursos que aumentem as perspectivas 

de Trabalho para os estudantes e facilitem seu acesso ao mercado; que qualifique os 

profissionais que já estão no mercado, enfim, que seja um instrumento na (re)inserção do 

trabalhador. Para esses autores, essa preocupação é típica do sistema capitalista e sua divisão 

do Trabalho, pois os trabalhadores, devido à tantas cobranças e inseguranças têm, 
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recorrentemente, se auto-culpado pelo fracasso e se responsabilizado pelas condições de 

venda de sua força de Trabalho. 

Diante disso, para formar os trabalhadores necessários às funções decorrentes da 

divisão social do Trabalho a categoria Trabalho é apresentada enquanto princípio educativo, a 

partir do qual se define a função social da educação nos seus diversos níveis. Para Kuenzer 

(2001), a relação entre educação e Trabalho, nas sociedades que rapidamente se desenvolvem, 

torna-se, ainda mais, ambígua, o que dificulta a definição e a concretização de um novo 

princípio educativo, na medida em que esta relação expressa tensão entre os imperativos do 

desenvolvimento capitalista e da constituição da democracia. 

A seguir, analisaremos outro sentido que emergiu e que relaciona o conhecimento e a 

formação continuada, enquanto busca pela qualificação permanente. 

 

1.c O conhecimento enquanto formação continuada: qualificação permanente 

 

As atuais tecnologias e seus rápidos sistemas de informação tornaram-se elementos 

impulsionadores de mudanças, seja nas relações de ensino e aprendizagem, seja na formação 

para uma inserção qualificada no mundo do Trabalho, seja para participação social.  

Segundo Alves (2007), as mudanças econômicas e tecnológicas que ganharam corpo 

na década de 1990 apresentaram um conjunto de desafios à sociedade e aos trabalhadores ao 

revelar um modelo de desenvolvimento que teve como mola propulsora a disseminação de 

novas tecnologias de base microeletrônica. Essa nova etapa do capitalismo significou, no 

plano da produção, a incorporação de novas tecnologias que propiciaram o aumento da 

qualidade e quantidade produtiva. A introdução da microeletrônica, da robótica e dos recursos 

informáticos auxiliou o desenvolvimento de uma economia mundial e, também, na 

precarização das condições de Trabalho e da vida do trabalhador. 

A sofisticação da tecnologia realizou e tem realizado inúmeros e inegáveis progressos 

na humanidade, entretanto, houve uma ruptura, uma disjunção entre a técnica e o sujeito. As 

metamorfoses sociais do Trabalho no modo de produção capitalista atingem os sujeitos, 

principalmente na subjetividade, essas implicações ocorrem em uma perspectiva processual e 

de movimento, ou seja, na presença de processos dinâmicos que se articulam na história do 

sujeito. 

Neste contexto tecnológico, a maioria das competências adquiridas pelos trabalhadores 

no seu percurso profissional serão obsoletas, no fim de sua carreira, devido à velocidade em 

que operam. Trabalhar equivale, cada vez mais, a aprender, a transmitir saberes e produzir 
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conhecimentos. O estudante da Educação Profissional entende que o mundo do Trabalho 

evoluiu muito tecnologicamente, por isso é preciso adquirir conhecimento, buscar 

qualificação, acompanhar o avanço tecnológico e conquistar espaços no mundo do Trabalho. 

Vejamos esse sentido na fala abaixo:  

 

essa busca pela tecnologia representa a mão de obra deixada de lado... do 
homem deixada de lado, porque a máquina vem gradativamente ao longo do 
tempo, desde a revolução industrial, vem substituindo o trabalho do homem 
(M, 39a, EP, TST). 

 

Como percebemos na fala anterior, os estudantes entendem que os avanços 

tecnológicos têm sido muito rápidos e essa velocidade é difícil de ser acompanhada, assim o 

Trabalho humano vai sendo substituído pela máquina. Para Frigotto (1995), o avanço das 

tecnologias poderiam ter contribuído para a liberdade dos trabalhadores, mas o que 

proporcionou foi a negação dos sujeitos, devido à competitividade e à exclusão. 

Com o conhecimento tão dinamizado pela circulação rápida das informações, as RS 

são guias para a vida cotidiana e dão formas as novas condutas decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico, já que diante de tal rapidez muitas questões tornam-se 

estranhas e demandam por ser familiarizadas. Portanto, as influências que os atuais processos 

comunicativos exercem sobre a vida em sociedade são crescentes e novas formas de 

organização social vão se estabelecendo.  

A necessidade de novos parâmetros de formação e qualificação profissional foi e ainda 

é amplamente divulgada, para Roggero (2003), frente aos novos modelos de maquinário, os 

trabalhadores são impulsionados a se qualificar, pois, caso não o fossem, além de serem 

substituídos pelas máquinas poderiam ser descartados, excluídos do mundo do Trabalho. Para 

o autor, historicamente, a qualificação vem associada às renovações tecnológicas, portanto o 

imbricamento entre tecnologia e qualificação foi ao longo dos anos um fator que influenciou o 

mundo do Trabalho e a vida.  

No caso, tem-se que os parâmetros da qualificação continuada foram apropriados pela 

sociedade, por meio dos processos comunicativos e os estudantes entendem que a entrada 

nesse mundo tecnológico, não é fácil, tão pouco a sua permanência, e por isso, a busca pela 

qualificação é como uma tentativa de não ficar excluído, como vemos no extrato a seguir: 

 

 fatalmente a tecnologia vai substituir o trabalho humano. E se a pessoa não 
busca qualificação, dentro desse processo, certamente agente vai ficar cada 
vez mais fora, cada vez mais fora, cada vez mais fora... (M, 39a, EP, TST).  
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Percebemos que em um mundo de rápidas mudanças o conhecimento da última 

técnica, do mais novo produto, a mais recente descoberta científica, implica em alcançar 

importante vantagem competitiva e com esta, a ocupação em um lugar social, para não se 

distanciar do pertencimento, não ficar cada vez mais fora. 

Segundo Santos, B. (2008), a educação, com as acelerações dos processos produtivos, 

deixou de ser apenas anterior ao Trabalho, passou a ser concomitante, já que a formação, o 

desempenho profissional e a qualificação permanente tem se fundido em um só processo e 

com um só objetivo, a inserção e a manutenção no mundo do Trabalho e na sociedade. 

Ainda sobre esse contexto de revolução tecnológica, desde o começo, era requerido 

um trabalhador que pusesse à disposição do capital sua força de Trabalho e um mínimo de 

habilidades para a execução eficiente de tarefas. Com a reestruturação produtiva, ainda se 

requer um trabalhador que se ponha à disposição, mas agora lhe exigem a capacidade de 

pensar, criar e desenvolver iniciativa. Esses requisitos voltam-se à manutenção da lógica do 

Trabalho alienado e não à lógica da emancipação e da liberdade, o que gera novas visões de 

mundo. 

Para Deluiz (1996) o trabalhador polivalente exerce, na automação, funções muito 

mais abstratas e intelectuais, cada vez menos, Trabalho manual, e cada vez mais, a 

manipulação simbólica. Desse trabalhador é exigido capacidade de diagnóstico, de solução de 

problemas, de trabalhar em equipe e enfrentar situações em constantes mudanças. 

No Toyotismo, o contexto da divisão do Trabalho existente no taylorismo-fordismo foi 

alterado, pois a formação do profissional passou a ser polivalente, no equilíbrio de sua 

capacidade de atuar de forma prática e intelectual. Neste sentido, Pinto (2007) ratifica que no 

sistema taylorista-fordista havia rigidez na divisão do Trabalho e a capacidade produtiva era 

fixada no trabalhador. A força do Trabalho era exposta a altos níveis de rotatividade e os 

produtos à estandartização e a capacidade produtiva dos postos de Trabalho, no sistema 

toyotista, passou a ser flexível, a partir da autonomação, da polivalência e da organização 

celular.  

O sistema toyotista, contudo, não aumentou o número de trabalhadores, pelo contrário, 

houve uma redução, e o que aumentou foi o ritmo de Trabalho, no contexto do desemprego 

estrutural. Assim, o toyotismo superou os demais sistemas em produtividade e se aproveitou 

da subjetividade dos trabalhadores ao extrair seus conhecimentos. Portanto, diante do lema da 

qualificação, os trabalhadores são sutilmente controlados e estão, cada vez mais, submetidos e 

fragmentados em sua subjetividade.  
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Entendemos, então, que o processo tecnológico incide decisivamente sobre as 

dimensões objetiva e subjetiva do Trabalho humano e que ser competente não se limita 

apenas, em saber fazer, há uma exigência pelo saber ser. Os estudantes compreendem que 

exercer atividades, saber fazer, não se reduz a mera automação, há combinação entre 

conhecimentos, habilidades e percepção dos resultados do Trabalho relacionado ao contexto 

em que o Trabalho está sendo desenvolvido, portanto, há aspectos cognitivos que permitem ao 

trabalhador discernir e tomar decisões.  

A seguir analisaremos outro sentido que emergiu relacionado ao conhecimento, como 

estruturador da subjetividade.  

 

1.d Conhecimento como estruturador da subjetividade 

 

Os estudantes se referem ao conhecimento construtor e formador do sujeito e de sua 

subjetividade, relacionado ao seu projeto de vida com a realização e a identificação na 

execução de seu Trabalho. Os estudantes representam o futuro e vinculam seu projeto de vida 

à construção de conhecimento, ou seja, à medida que traçam seus objetivos e desejam crescer, 

somam a estes o conhecimento, portanto, salientam a importância e o diferencial de um 

sujeito que constrói conhecimento para atingir as metas que projetou na vida.  

Segundo González Rey (2004), a construção de conhecimento durante a vida escolar 

produz sentidos nos estudantes que são os sujeitos do aprender. Considerar os estudantes 

como sujeitos do processo educativo é abrir espaço para legitimar seu pensamento e sua 

capacidade criadora, com o conhecimento como um esteio para o futuro, e a incessante busca 

pelo conhecimento firma os objetivos traçados por seu projeto de vida, como explicam: 

 

se você tem o conhecimento, se você tem a formação, você tem que pensar 
no futuro, numa vida melhor (M, 40a, S1, TEF). 

meu projeto de vida eu quero ser uma pessoa com muito conhecimento, eu 
quero sempre adquirir mais conhecimento... uma pessoa com muito 
conhecimento é uma pessoa muito a frente, assim, da sua época, é muito 
legal (M, 18a, S2, T.A). 

 

Os estudantes nos dizem que o conhecimento coloca o sujeito na vanguarda em 

relação aos que não o tem, e tal situação pode ser um divisor de águas para a entrada no 

mundo do Trabalho. Então, o conhecimento favorece a conquista de um espaço, no qual o 
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sujeito execute suas atividades, se realize e se identifique, e este ciclo colabora para a 

formação de sua subjetividade. 

 Entendemos que a conquista do conhecimento e sua aplicabilidade colaboram no 

sentido da busca pela satisfação e identificação com o Trabalho que traz significados à 

própria subjetividade. Para Arroyo (1998), a vinculação entre saberes sociais e escolares é 

primordial, posto que a produção de conhecimento na Educação Profissional está atrelada à 

cultura e às dimensões da formação humana. Neste sentido, para Frigotto (2003), o avanço do 

conhecimento e da qualificação se afasta da lógica da competitividade e da exclusão para 

fortalecer a satisfação das necessidades humanas.  

Este fortalecimento é pertinente à Educação Profissional que tem como funções a 

construção de conhecimentos, a reflexão sobre os valores sociais, o ensino das habilidades, 

das competências e das estratégias cognitivas necessárias à sobrevivência, o que possibilita 

aos estudantes se apropriarem da cultura e se constituir como sujeitos. Posto isso, tem-se que 

para essa construção alguns princípios são apontados pelo parecer CNE/CEB 16/99, tais 

como: a estética da sensibilidade que se refere ao respeito pelo outro e contribui para a 

expansão da sensibilidade, imprescindível ao desenvolvimento pleno da cidadania; a política 

da igualdade que se refere à Educação Profissional como um direito de todos, que permite aos 

sujeitos ganharem sua própria subsistência e alcançarem dignidade e reconhecimento social; a 

ética da identidade que se refere à constituição de competências que permitam ao trabalhador 

maior autonomia, e o exercício de escolha e da solidariedade. 

A partir desses princípios, entendemos que as habilidades, as competências, as 

estratégias cognitivas não são apenas para a sobrevivência, mas para o próprio movimento do 

vir a ser humano que se efetiva pela vinculação a uma instituição que dê ao sujeito o sentido 

de pertencimento e atribua valor à sua existência. A escola aparece, então, como a garantia do 

que é básico na formação inicial, possibilita que o sujeito busque a sua própria superação, 

impulsiona na direção do autoconhecimento, do inacabamento humano, e atualiza o vir a ser 

humano. 

Os estudantes dizem que a Educação Profissional não está pautada, apenas, no fazer, 

em uma perspectiva técnica operacional, há uma sofisticação maior, pois não são cursos de 

menor importância como foram considerados em sua origem. Hoje o estudante aprende a 

fazer e a buscar valores que garantam sua subjetivação, sua constituição enquanto sujeito, e o 

atendimento às atuais exigências do mundo do Trabalho. 

No que se refere às atuais exigências de competências ampliadas, a polivalência é 

demandada aos trabalhadores, o que gera um elevado grau de responsabilização individual, 
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tanto para a situação de êxito, quanto para a situação de fracasso. Ao considerar o indivíduo 

como cerne das relações de Trabalho, o caráter coletivo e sociabilizador do Trabalho, 

progressivamente, sucumbem aos interesses individuais, o que favorece a formação de 

trabalhador isolado, pouco solidário e que busca manter um diferencial em relação aos outros, 

devido ao medo de tornar-se uma pessoa desempregada.  

Sendo essas relações minimizadas, a constituição do sujeito que se dá nas relações é 

afetada e, assim, sua subjetividade, é também desvalorizada diante da sobrevalorização dos 

interesses econômicos predominantes. 

Para Fidalgo e Fidalgo (2007) a mercantilização das relações sociais introjeta na 

subjetividade a idéia de que a satisfação das necessidades somente poderá ser respondida no 

âmbito das relações de troca. No sentido do Trabalho como uma troca, o trabalhador oferece 

suas ferramentas intelectuais, construídas pela aquisição de conhecimento, e o capitalista, 

paga por isso, como revelaram os estudantes na fala a seguir: 

 

vai ser assim tipo uma troca de favores, eu vou dar meu conhecimento e as 
minhas ferramentas intelectuais em troca de um dinheiro pra poder me 
sustentar, entendeu? Trabalho, pra mim, é isso (M, 18a, S2, T.A). 

 

Para os estudantes, o Trabalho é uma troca, na qual eles dão seus conhecimentos, sua 

dedicação e recebem o dinheiro para sobreviver e para buscarem meios de satisfação. Dessa 

forma, o Trabalho realizado pelo sujeito é permeado pela sua dedicação na realização e isso 

propicia algumas satisfações, tanto relativa à satisfação pessoal de quem executa, quanto a 

garantia da satisfação daquele quem oferece o Trabalho. Isso nos leva a pensar que 

corresponder à satisfação do empregador indica uma preocupação para o futuro trabalhador 

em sua busca de permanência no mundo do Trabalho, já que o patrão insatisfeito substitui o 

trabalhador. Esse duplo sentido da satisfação pode ser percebido no extrato, a seguir:  

 

Um trabalho em que a gente possa satisfazer o trabalho... nossa vida 
pessoal no trabalho, satisfazer quem tá dando uma oportunidade pra 
trabalhar... a empresa, ou qualquer outra coisa (F, 18a, EP, TACS). 

 

Para Marx (2006) os trabalhadores trocam a sua força de Trabalho pela mercadoria do 

capitalista, o dinheiro, e essa troca é realizada, em uma proporção de quantia de dinheiro pela 

quantidade de horas de utilização da força de Trabalho. Para Arendt (2008) quando os homens 

são rebaixados à condição de mercadorias surge a auto-alienação como apontada por Marx. 
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Para a autora, esta é característica da situação do Trabalho em uma sociedade de trabalhadores 

que julga o ser humano segundo as funções que ele exerce no processo de Trabalho, 

sociedade esta que confere à força de Trabalho, o mesmo valor que atribui à máquina.  

A subjetividade, por sua parte, pressupõe o sujeito autônomo, constituído a partir do 

processo histórico, mas o sujeito autônomo é uma ficção dos interesses predominantes. É, 

provavelmente, a principal promessa frustrada pelo capital, pois estamos diante de um 

processo histórico dialético intrinsecamente contraditório, no qual o capitalismo em seu devir 

histórico constituiu/desconstituiu o sujeito autônomo e cria as bases materiais para o pleno 

desenvolvimento da individuação social.  

Neste sentido, ser trabalhador, segundo Kuenzer (2001), reflete a situação de 

expropriação em que, o trabalhador nada mais tem do que sua própria força de Trabalho, a 

qual deverá vender para assegurar a sobrevivência. Esta condição reflete sua situação de 

objeto, e não, de sujeito histórico, autônomo, que é produtor do mundo e do saber.  

Após análise do conhecimento como estruturador da subjetividade, apresentaremos 

outro sentido relacionado ao conhecimento, agora como possibilidade de construção familiar.  

 

1.e Conhecimento como possibilidade de construção familiar 

 

O futuro coloca-se como um ideal a ser conquistado pelo Trabalho e entre as 

conquistas almejadas pelos estudantes está a formação de uma família. Apesar de ser 

caracterizada como difícil, a realização das aspirações de sucesso profissional apresenta-se 

como possível para os estudantes, na medida em que dêem a sua contrapartida de 

investimento.  

Aqui percebemos que os estudantes entendem o conhecimento como condição para se 

firmar socialmente e construir família. A família é a primeira pertença social, é nesta que o 

sujeito se constitui primeiramente e, quando se insere no mundo social e no mundo do 

Trabalho, traça planos futuros de formar sua própria família. Segundo Roggero (2003), a 

família supre as necessidades de apoio do sujeito, atua no processo de adaptação deste à 

sociedade, é fonte de identificação e produção de subjetividade 

Os estudantes desejam se inserir numa sociedade estruturada e expressam um sentido 

conservador de pensar a família idealizada como esteio, base sólida e estruturadora:  

 

a família é a estrutura da sociedade, a família é base de tudo... a família 
desestruturada é uma sociedade desestruturada (M, 39a, EP, TST). 
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A idéia compartilhada é de uma família idealizada, com a formatação típica do ideal 

burguês e que ao se revelar na diversidade, como se apresenta hoje é vista como família 

desestruturada que traz como repercussão uma sociedade desestruturada. De acordo com 

Montali (2000), o padrão de família culturalmente vigente é o da família tradicional e as 

mudanças ocorridas, a partir da reestruturação produtiva, ocasionaram aumento do 

desemprego e precarização das relações de Trabalho, portanto a família foi alterada, bem 

como a entrada de seus membros no mundo do Trabalho. Para a autora, a precarização do 

Trabalho afeta, principalmente, os jovens. 

Percebemos, então, que os estudantes estão atentos a essa precarização e que colocam 

o conhecimento como superação, quer dizer: quanto mais o sujeito se qualifica, mais ele pode 

superar as dificuldades e ascender um degrau profissional e social, portanto há hierarquização 

e validação do conhecimento. Para Berger e Luckmann (2009) a legitimação produz novos 

significados que integram os já existentes e os torna subjetivamente plausível. Assim, os 

estudantes dizem que pretendem ocupar um lugar que lhes é de direito no conjunto dos 

direitos sociais.  

Para os estudantes a família tem funções em vários âmbitos no cotidiano e foi evocada 

pelo âmbito afetivo e pela socialização na relação entre irmãos, pelos conflitos familiares, e 

pela importância das imagens do pai e da mãe para a construção da subjetividade, como é 

revelado pelo extrato de fala: 

 

É sempre bom você ser um... ter uma família assim... ser um pai legal, ter 
uma família estável, né? Ser uma pessoa que dê exemplos... Tipo, meu pai... 
eu tento ser como se fosse espelho dele, entendeu? Porque ele é uma pessoa, 
assim, super genial, pra mim. Aí, eu queria ser, assim, pra minha família o 
que ele é pra minha família, assim, que eu moro, entendeu? (M, 18a, S2, 
T.A). 

 

As questões referentes à família tratadas pelos estudantes especificam os 

posicionamentos em função dos modelos materno/paterno que vivenciam. Entendemos que o 

lugar social viabilizado pela inserção no mundo produtivo traz, também, a ocupação de um 

lugar de referência na família, seja na reprodução do modelo paterno do pai provedor, seja 

pela posição ocupada que oportuniza ajudar no espaço afetivo e material, seja para influir no 

espaço ampliado da vida social. No âmbito da afetividade, segundo os estudantes, um sujeito 

com família tem o apoio que o permite caminhar cada vez mais longe, por conseguinte a 

família é vista como possibilidade de um crescimento e funciona como suporte afetivo para 

possíveis derrocadas, como conferimos a seguir:  
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Acho que o homem sem família não vai muito longe não. Até pelo apoio (M, 
40a, S1, TEF). 

 

A pertença e constituição da família possibilita crescimento, segundo os estudantes, e 

sua ausência leva à incompletude, um sentido de falta que repercute em sua realização 

pessoal.  Vejamos esse sentido na fala que segue:  

 

Acho que família... ela é muito importante para o crescimento da pessoa, 
acho que uma pessoa sem família ela pode até dizer... ah eu não tenho 
família, mas eu sou feliz, mas no fundo ela tem uma vazio, ela não é 
preenchida totalmente (F, 18a, S2, TE). 

 

No sentido dessa discussão emergiu de modo claro a sintonia entre o mundo do 

Trabalho e o mundo privado da família. Embora, em tese sejam distintas esferas, com 

interesses e abordagens diversas, chama-nos atenção essa vinculação direta entre esses dois 

mundos. O estudante projeta seu futuro associando o mundo do Trabalho ao mundo privado 

da família e diz que pretende ocupar um lugar no qual possa ajudar a família, ser provedor e 

ter prestígio social.  

Apesar das culturas imediatistas e individualistas contemporâneas o estudante tem a 

família como base, como sua referência para que assuma uma posição profissional na 

sociedade. Para Fidalgo e Fidalgo (2007), o individualismo é decorrente do sistema capitalista 

de acumulação flexível. Neste sistema a lógica de competências modifica as formas de 

tratamento do e no local de Trabalho, pois está intrinsecamente associado ao processo de 

individualização das relações de Trabalho, o que se reflete na dinâmica social e nos diversos 

tipos de relações que se estabelecem na vida em sociedade. No âmbito subjetivo, destaca-se a 

realização, como vemos nos extratos a seguir:  

 

é muito importante que a gente tenha realização pessoal durante a vida, 
porque você se sente útil... você se sente útil pra sociedade, você se sente útil 
pra sua família, e é muito, pra mim é a base de tudo (M, 39a, EP, TST). 

trabalho para mim está associado a condição do ser humano na terra, né... 
trabalho para mim é desde você ter as suas condições mínimas de 
sobrevivência até uma realização pessoal (F, 52a, S1, TDI). 

 

Com o Trabalho o sujeito experimenta realização que envolve aspectos, tais como: 

sobrevivência, saúde e sociais, que por sua vez ocasionam a sensação de pertença e de ser útil 

aos demais membros da sociedade, principalmente, aos familiares, ou seja, o sentido de 
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realização é de alteridade, tanto no âmbito afetivo-pessoal, quanto nas condições materiais, 

que constitui a segunda categoria que emergiu dos dados referente aos ganhos advindos do 

Trabalho, que comentaremos a partir desse ponto. 

 

2) Representações sociais do trabalho como ganhos advindos do trabalho 

 

Nesta categoria apresentaremos as falas dos estudantes que revelaram o Trabalho 

relacionado aos ganhos advindos do Trabalho. De um lado, a) os ganhos materiais, tais como 

dinheiro e o que este possa comprar nesta sociedade do consumo; e do outro lado b) os 

ganhos imateriais relacionados à autonomia, à realização e à liberdade, conquistados pela 

via do Trabalho. Começaremos a análise pelos ganhos materiais. 

 

2.a Ganhos materiais 

 

As questões ideológicas da sociedade do consumo imprimem nos estudantes o sentido 

simbólico de que o ganho financeiro, pelo Trabalho, é sinônimo de felicidade. Diante de tal 

panorama, o sujeito que não tem este ganho experimenta a incapacidade de agir no contexto 

social, pois nada pode comprar, já que tudo tem um preço, desde o consumo essencial, vital, 

até o que é considerado sobressalente, não vital.  

Para Barbosa e Campbell (2006), o consumo é ao mesmo tempo um processo social, 

pois se refere às várias formas de prover bens; um mecanismo social que produz sentidos e 

identidades, independentemente de aquisição de bens; e uma categoria central na atual 

sociedade. Para os autores, o consumo está imbricado com a crítica moral devido à associação 

com o capitalismo e o decorrente individualismo. Essa crítica moral repercute nos critérios de 

legitimidade sobre o que, o porquê e o como consumir. Esses critérios são culturais e se 

baseiam no que é considerado necessidade básica e o que é sobressalente, sendo apenas as 

primeiras legítimas. Para que o sobressalente seja legitimado passa por transformações nas 

quais se tornam algo moral e socialmente aceitável. 

Esse sentido de felicidade, atrelado aos ganhos materiais, repercute no fazer, no ser, 

assim como no viver em sociedade. Dessa forma, há repercussões na subjetividade, pois de 

acordo com González Rey (2004), estas questões da sociedade do consumo levam o sujeito a 

processos conflituosos entre as necessidades básicas, já definidas nas configurações 

subjetivas, e os desejos derivados do contexto social em que vivem e que definem novas 

configurações. 
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Nos processos de socialização dos sujeitos é que as atividades vão adquirindo 

sentidos, e na sociedade atual vigora o consumo, assim, para Santos, B. (2008), nesta 

sociedade do modelo capitalista tudo tem um preço e o que não tem preço, não tem valor e o 

sujeito inserido nessa sociedade que não pode consumir, não é sujeito. O consumo ocupa 

espaço significativo no mundo capitalista atual e além de influenciar na afirmação do ser 

humano, define sobre a produtividade ou não do Trabalho.  

Nesta discussão sobre Trabalho produtivo ou improdutivo, Albornoz (1994), diz que 

no sentido do capitalismo o Trabalho só é produtivo quando cria valor de consumo, ou seja, o 

Trabalho que se materializa em objetos e oferece lucro é considerado Trabalho produtivo. A 

autora questiona esse sentido, pois há trabalhos como o do professor, do médico ou da dona 

de casa que não se transformam em objetos, mas que são úteis à sociedade, e muitas vezes, 

surtem efeito sobre quem trabalha produtivamente.  

Ademais, o que nos chama a atenção é a influência dos valores da sociedade do 

consumo nos sentidos revelados pelos estudantes, pois não falam apenas sobre o ganho do 

Trabalho no sentido da garantia de sobrevivência, refere-se às demandas sobressalentes, tal 

como apregoado na sociedade de consumo. Vimos esse sentido na fala a seguir:   

 

Trabalho é poder ta comprando tudo o que você quer. Poder ta comprando 
uma roupa, um sapato, ou alguma coisa a mais... que você até as vezes não 
necessita, porque as vezes agente compra demais... mas que tenha a 
possibilidade de comprar (F, 18a, EP, TACS). 

 

O consumismo dos estudantes estaria atrelado ao desejo, ao querer ter, ao poder 

comprar. Apreende-se, então, que são os anseios de comprar que sustentam a economia da 

sociedade, posto que a satisfação das vontades tomou o lugar do atendimento das 

necessidades. Para Campbell (2006), o consumo permite que as pessoas descubram quem elas 

são, pois se identificam com seus desejos e seus gostos, então, fazer compras é um contexto 

ideal para continuar a busca por significado. Essa busca é contínua e, para que não se instale o 

tédio que ameaça o senso de identidade, novos produtos estão sempre expostos. Neste sentido, 

para Fontelle (2002) dos produtos oferecidos, os que são mais consumidos estão atrelados às 

marcas, pois quando se consome uma marca se procura uma imagem de si mesmo.  

Ainda segundo a autora, o simbolismo das marcas apresenta-se relevante para as 

decisões dos sujeitos nos seus atos de consumo. Quase tudo que os sujeitos consomem há 

referência da marca, portanto seu uso instiga o desejo do consumo que é também acentuado 

pelos meios de comunicação. O desejo da marca é do próprio capital, que cria uma 
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dependência do sujeito, fazendo que não lhe seja mais possível prescindir desse desejo e desse 

consumo. Com isso, a subjetividade é marcada pela mídia enquanto agente socializador, na 

medida em que esta atua como mediadora da sociabilidade contemporânea. Portanto, 

entender, na perspectiva dos estudantes, esse desejo de consumo e o quanto isso influi na sua 

subjetividade é tentar compreender, como a autora propõe, a formação da subjetividade na 

cultura do descartável, posto que os sujeitos transformam-se em meios e perpetuam imagens, 

na esperança deles mesmos se transformarem em imagens.  

Ainda nessa linha de raciocínio, para Fidalgo e Fidalgo (2007), o capital acirra sua 

capacidade de persuasão, no sentido de provocar o desejo de consumo de objetos altamente 

tecnificados, mas que são ultrapassados rapidamente, provocando um novo ciclo de mais 

consumo. Os estudantes trazem a marca do sujeito do mundo capitalista, pois a realização 

pessoal é vinculada ao poder de comprar o que deseja, e aquele que não pode comprar com o 

dinheiro de seu Trabalho não se sentiria realizado na sociedade ou até mesmo nem estaria 

inserido nesta.  

A realização pessoal é compreendida como desejar e poder ter, portanto, restrita às 

conquistas materiais e obtenção de satisfação, como vemos no trecho a seguir:  

 

Com base no seu trabalho, com base no seu dinheiro... A realização pessoal 
é você conseguir aquilo que você deseja... É você conseguir... comprar um 
livro... comprar um relógio... comprar uma roupa... comprar comida... (M, 
39a, EP, TST). 

 

Os estudantes ambicionam comprar os objetos que os tornem realizados, e o Trabalho 

tem este significado, o meio da compra, do consumo. Deste sentido pode decorrer uma dupla 

insatisfação: a primeira, por não ter Trabalho e não poder comprar; e, a segunda, por não se 

realizar, não ser feliz porque não é mais um entre tantos consumidores. 

Para Oliveira, R. (2003), o momento atual procura propagar uma formulação 

simbólico-cultural, que tem como princípio a liberdade concorrencial como a capacidade de 

garantir a satisfação, assim, é difundida a idéia de que pela livre ação no mercado se garante a 

satisfação dos desejos dos sujeitos. 

No projeto de vida dos estudantes o dinheiro foi apontado em grande escala, e o 

Trabalho esteve vinculado à obtenção do retorno financeiro, como conferimos no extrato a 

seguir: 
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Se você vai trabalhar..., quer? Quero! Quero dinheiro, e eu acredito muito 
nisso sabe, e eu descobri isso e realmente eu penso assim também. Eu quero 
dinheiro, claro que eu quero dinheiro, então eu vou trabalhar pra que? 
Trabalhar pra ganhar dinheiro. Se eu não for trabalhar pra ganhar 
dinheiro, eu vou trabalhar pra que? Então, continuo frisando, é muito 
importante ter dinheiro. É muito importante ter dinheiro (M, 39a, EP, TST). 

 

Com o sentido do Trabalho atrelado ao ganho financeiro, fomos compreendendo que o 

dinheiro aparece como significado para os projetos de vida desses estudantes. Entendemos 

que a mudança, formação ampliada por meio do Trabalho, produz nos trabalhadores o desejo 

de desenvolver sua independência, a busca financeira, que expressa um sentido de autonomia, 

ou seja, poder fazer o que quer com o que lhe pertence. O estudante diz que almeja a 

sustentabilidade e a estabilidade para ter uma vida confortável e feliz, em outras palavras, uma 

vida com qualidade, como vemos na fala a seguir: 

 

 Trabalho é o lugar onde você vai conseguir sua estabilidade financeira... 
Qualidade de vida pra mim é tudo de bom é uma pessoa feliz, acho que é 
felicidade, né?... (M, 18a, S2, T.A). 

 

Para esses estudantes a felicidade ocorre na medida em que conseguem a 

independência financeira, e a autonomia relacionada a esta independência se refere à escolha 

do que quer fazer, com o dinheiro que ganhou. Eles desejam qualidade de vida, compreendida 

como conforto, ou seja, o bem estar material. É nesta direção que a independência financeira 

proporcionada pelo Trabalho constrói a estabilidade e possibilita traçar perspectivas futuras, 

como conferimos na fala a seguir:  

 

o futuro é aquela coisa que eu te falei... é você lutar por ele, pra que lá na 
frente você tenha pelo menos uma aposentadoria leve, pra não ter que ta 
trabalhando depois de 65 anos, ou então se aposentar com salário mínimo... 
acho que só dá pra comprar remédio e mais nada (M, 40a, S1, TEF). 

 

O desejo de estabilidade é revelado pela preocupação precoce com a aposentadoria, na 

qual se entende que o sentido é de empoderamento, na condição de enfrentar as possíveis 

necessidades das pessoas idosas, tais como os problemas de saúde. Os estudantes, ainda sem 

inserção no mundo produtivo, se projetam, planejam seus futuros de modo que possam ter 

uma aposentadoria que lhes garanta essas necessidades. Eles estão no início da formação 

profissional e antes de sua entrada no mundo do Trabalho, já percebem preocupações e 

inseguranças do mundo do Trabalho, por isso talvez já pensem na aposentadoria. Este sentido 
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de busca de estabilidade e segurança para o futuro reflete o que circula nos processos 

comunicativos, pois na sociedade os aposentados são vistos como sujeitos sem dinheiro, não 

conseguem se sustentar e gerir a própria vida com autonomia e independência financeira. Este 

sentido de autonomia e independência financeira é revelado na fala a seguir:  

 

Eu penso num futuro melhor, assim, ter meu carro, minha casa, ah sei lá, 
uma casa de praia, num sei, acho que muita gente deve pensar assim como 
eu (M, 18a, S2, T.A). 

 

O estudante revela um desejo de independência marcado pela expectativa de um futuro 

com conquistas materiais, associadas aos ícones que referenciam uma pessoa bem sucedida no 

contexto social atual. A seguir apresentamos os ganhos imateriais advindos do Trabalho. 

 

2.b Ganhos imateriais 

 

Para alguns estudantes, o sentido de independência vai além das questões financeiras 

abarcando um sentido mais amplo, como podemos observar nos seguintes extratos: 

 

então eu vejo no trabalho um fomentador para essa variável, se podemos 
chamar assim de independência. Eu acho que sem o trabalho o ser humano 
não tem independência plena (F, 52a, S1, TDI). 

porque eu acho que quando você arruma um trabalho você fica mais 
responsável, você não fica tão dependente dos pais, qualidade de vida é isso 
não ta dependendo de ninguém (F, 18a, S2, TE). 

 

Esse sentido mais amplo da independência engloba a responsabilidade para agir e essa 

libertação remete à autonomia, intimamente relacionada à construção da subjetividade e da 

autoria desse sujeito no mundo. Ao refletirmos sobre a relação dependência-independência 

analisamos a repercussão e o sentido da independência ampla. Tomando como base Arendt 

(2008), na análise da condição humana, no que caracterizaria o sujeito e nas características de 

subjetivação humana, podemos compreender o sentido da liberdade de escolher, de fazer ou 

não fazer, de tomar decisões, do livre arbítrio. Essa liberdade de escolha, embora seja 

normatizada pela convivência social, traz para o sujeito esse sentido de singularidade no 

mundo. As adequações feitas às normas de convivência social ocorrem porque temos 

liberdade de escolher, e até de mudar as normas. Portanto, a liberdade expressa o sentido da 

subjetivação humana. 
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O grupo de estudantes se mostrou atento aos fatores da independência e identificamos 

que há um ponto em comum no que se refere à autonomia, tendo como pano de fundo a 

utilização dos rendimentos provenientes do Trabalho. Portanto, a perspectiva de autonomia, 

mesmo que direcionada pelos aspectos financeiros, pareceu conferir qualidade de vida e 

satisfação com aspectos de independência, e que são atrelados a mais responsabilidade e mais 

liberdade. Para Antunes (1999), podemos fazer conexões entre Trabalho e liberdade, 

permitidas pelos sentidos da vida. A liberdade de escolha se revela como uma decisão em 

meio às várias possibilidades, além de significar um desejo de alterar, ou não, a própria 

realidade. Esse é um momento efetivo de interação entre subjetividade e objetividade, 

necessidade e liberdade, que expressa o caráter “nobre” e não alienante do Trabalho. 

Esse foco da autonomia se relaciona com a liberdade, aquela entendida como uma 

construção psicológica, que se relaciona com a construção filosófica da liberdade. O sujeito 

constrói sua autonomia, e isso não é um movimento solitário, é um movimento que vai se 

construindo nas práticas sociais, no coletivo, tanto é que os estudantes discorrem que querem 

dinheiro para comprar, mas também querem ser independentes, cujo significado hoje é dar 

sentido à própria autonomia.  

A sociedade do consumo vai construindo esse senso e essa expressão da autonomia 

vinculada à liberdade. Essa é uma idéia relacional que depende das práticas sociais, pois a 

autonomia é exercida, expressa no cotidiano dessas práticas, no convívio social desse sujeito 

que vive para se afirmar enquanto ser humano. Segundo Giddens (1996), a autonomia é 

entendida a partir dos processos e estruturas culturais e refere-se às capacidades do sujeito no 

modo de viver e lutar pela sua emancipação e desalienação. Refere-se, também, à forma de 

ser, sentir e agir, assim como a capacidade de realizar atividades em diversas formas de 

Trabalho; refere-se à resolução de conflitos; e ao fortalecimento de suas emoções, que o torna 

capaz de solidarizar com as emoções dos outros e, enfim, estar mais associado em suas ações. 

Por conseguinte, a autonomia tornou-se essencial no mundo para construção de uma 

sociedade autônoma, no momento em que a tecnologia coloca como exigência para o sujeito, 

a criatividade e a iniciativa, o domínio do conhecimento, a capacidade de decidir, de 

processar, e selecionar informações. Somente um sujeito autônomo consegue manejar estes 

elementos, os quais exigem tomadas de decisão constantes para resolver novas problemáticas 

advindas do mundo capitalista. Para Giddens (1997), a escolha de como ser e como agir no 

mundo capitalista refere-se às formas de participação social, às atitudes no espaço da 

produção e do consumo. Essa essencialidade da autonomia faz consciência e autoria do 

próprio desenvolver histórico. 
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Para Gramsci (1995) uma educação para a autonomia busca desenvolver o "homem 

omnilateral", ou seja, o homem em sua totalidade, e, para isso, não privilegia dimensão, 

trabalha de modo relacional as dimensões técnica e política. Qualquer atividade, na sociedade 

atual, requer qualidades intelectuais, conduta moral, concepção ampliada de mundo e 

habilidades de comunicação. Nesse sentido, vale ressaltar o pensamento gramsciano que 

afirma que a força de Trabalho não se pode pautar apenas na concentração do esforço 

muscular do homem, porque a atividade humana resulta, principalmente, do esforço 

intelectual. Assim, uma educação para a autonomia tem que atender às necessidades de 

saberes em cada setor da vida cotidiana e dar conta da totalidade histórica vivida. 

Nesse sentido, a autonomia estaria associada ao desejo de uma ampla participação 

social, como vemos na fala a seguir:  

 

Participação social é agente ta participando de tudo que acontece, no caso 
aqui no Recife, é ta sintonizado com tudo o que acontece por aqui no 
Recife... ou na escola, ou na área que a gente trabalha, ou em casa mesmo, 
ou na rua. Em qualquer canto... é estar entrando socialmente (F, 18a, EP, 
TACS). 

 

Para o estudante, uma vez conquistada à inserção no mundo do Trabalho e à 

autonomia, ele pode oferecer a sua família tanto uma melhor qualidade de vida, quanto 

alcançar um status social, como uma conquista, firmada por méritos próprios, e não, por 

desmerecer ou prejudicar o outro social:  

 

uma vida melhor é você... dá mais qualidade de vida a sua família [...] é 
você conseguir um status melhor, é a subida do degrau, né? Sem prejudicar 
ninguém, sem passar por cima de ninguém, pelos seus meios próprios (M, 
40a, S1, TEF). 

 

Esta idéia revela-se antagônica ao que circula socialmente, pois atualmente, os 

discursos são na direção de que se consegue atingir objetivos pela violência, pela força física 

e pela influência pessoal.  A despeito desta idéia compartilhada, os estudantes nos dizem que 

para realizar conquistas não precisam passar por cima de ninguém, nem prejudicar ninguém, 

portanto, os estudantes nos dizem que conquistar uma vida melhor não é atender à 

competitividade esmagadora. 

Diante disso, percebemos que o estudante almeja a inserção social, deseja a 

participação social e quer crescer na vida e influenciar a sociedade da qual participa. Deseja 
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ser um sujeito que age e transforma a sociedade, assim como, também é transformado, como 

podemos ver na fala:  

 

 eu quero muito, assim, sempre avançar mais e me sentir uma pessoa 
influente na sociedade... e eu quero muito crescer na vida, eu quero me 
realizar (M, 18a, S2, T.A). 

 

Avaliamos, porém, que o estudante não quer qualquer lugar, ele almeja um lugar que 

seja socialmente relevante, ele quer alcançar uma posição social de destaque, pois essa 

posição traria sua realização pessoal e seu reconhecimento social. Neste sentido, lembramos 

que na história da Educação Profissional, os cursos eram voltados para as camadas pobres e 

os estudantes que tinham acesso a essa formação já tinham raízes fincadas nas classes 

populares e devido ao sistema de divisão de classes não poderiam almejar a mobilidade social. 

Hoje, diante da nova visão e da nova proposta da Educação Profissional, os estudantes 

projetam sua vida expressando o desejo de se firmar profissional e socialmente. 

Para Santos, B. (2008), os estudantes querem se firmar enquanto cidadãos e exercer 

socialmente, a autonomia e a liberdade, ter direitos e deveres, além de reduzir a lógica 

individualista do sistema atual, voltam-se para uma educação que seja baseada na igualdade, 

na democracia, na cidadania. Para o autor, ”subjetividade sem cidadania conduz ao narcisismo 

e ao autismo” (p. 256). 

Segundo Kuenzer (2000), se faz necessário na Educação Profissional uma perspectiva 

que respeite o ser humano, que permita e vincule suas metas pessoais dentro de uma 

perspectiva mais autônoma e humanizadora, que resgate a cidadania, o ser humano, e tal 

sentido coloca o Trabalho como uma categoria fundante da própria condição humana como se 

discorre adiante. 

 

3) Representações sociais do trabalho como fundante da condição humana 

 

Essa categoria é marcada pelo inacabamento humano e pelo eterno vir a ser fundante 

da condição humana. Assim distinguimos os sentidos do Trabalho relacionados ao vir a ser 

humano, e à continuidade e inacabamento humano, posto que pelo Trabalho o sujeito 

sobrevive, imprime continuidade à própria vida e à vida de sua espécie.  

O Trabalho existe na vida do ser humano como categoria que atende desde as 

necessidades básicas até a constituição enquanto sujeito. O Trabalho que pela própria origem 
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da palavra esteve atrelada ao lugar de tortura e sofrimento (tripalium), aqui é percebido como 

um lugar de realização, como vemos neste extrato: 

 

para mim trabalho não é obrigação, trabalho é antes de tudo uma 
realização (F, 52a, S1, TDI). 

 

A realização sugere que o sujeito se relaciona com amigos e parentes de forma mais 

solidária e, assim, contribui para formar uma sociedade mais democrática e igualitária, pois se 

completa no nível subjetivo com o crescimento, o prazer, o conhecimento, a aprendizagem e a 

dignidade. O prazer advindo do Trabalho apresentado pelos participantes se deve ao fato da 

pessoa sentir-se útil ou executando uma atividade que lhe agrada realizar, como podemos ver 

na fala: 

 

 o homem que não trabalha é aquele homem que não tem uma visão de ir nem vir... 
é aquele cara que fica parado no mundo muito tempo... Acho que o homem que não 
trabalha é um homem parasita, um homem inútil (M, 40a, S1, TEF). 

 

Este sentido se alinha à perspectiva do Trabalho como uma categoria ontogênica, em 

sua dimensão de construção do ser humano, indispensável à vida. Os estudantes nos dizem 

que as pessoas que não conseguem esta posição ficam parados no mundo, então perdem o 

sentido da utilidade para a espécie, pois não agem sobre o mundo, transformando-o. Os 

estudantes revelam que compartilham a crença de o sujeito que não trabalha não colabora com 

o vir a ser humano. 

Para Tittoni (1994, p. 25) “trabalho é uma possibilidade de inscrição nas relações 

sociais e como meio através do qual o trabalhador sente-se útil e produzindo coisas, 

considerando-se também as limitações e características do processo de trabalho”. Vemos, a 

partir dos estudantes, que o Trabalho tem um significado muito maior para o homem do que 

ganhar dinheiro: o Trabalho complementa a vida, está ligado ao prazer e a honra. 

Entendemos, então, que o Trabalho é visto como categoria fundamental para a existência 

humana, o próprio sentido de ser humano, pertencer ao ambiente humano como nos revelam 

as seguintes falas: 

 

Para mim o trabalho para o ser humano é uma coisa fundamental para sua 
estrutura de vida mesmo, é foco, é você ter o sentido de pertinência num 
ambiente humano, então trabalho é uma coisa... nesse sentido é fundamental 
(F, 52a, S1, TDI). 
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o trabalho teve que existir na vida do ser humano, teve que existir. Agente 
sabe aí, desde criancinha a gente aprendeu, pelo menos eu né, aprendi na 
igreja, com os meus pais, conversando... a gente viu que o trabalho foi 
colocado na vida do ser humano (M, 39a, EP, TST). 

 

Analisamos que este sentido vital do Trabalho é uma construção social, a partir dos 

processos comunicativos, nas práticas sociais em diferentes instituições, como escola, família, 

igreja. Apesar de o Trabalho ser uma atividade muitas vezes executada, individualmente, tem 

um objetivo social, pois além de repercussões na vida do sujeito, a sociedade também se 

transforma com o Trabalho através das ações dos sujeitos no mundo do Trabalho. Neste 

sentido, o Trabalho enquanto ação transformadora do mundo, implica nas relações entre 

sujeitos, ou seja, em interação, pois ocorre na construção social afetada pelo comportamento 

de outro.  

Para Jovchelovitch (1998), caso o outro não seja reconhecido, a produção de sentido e 

seus correlatos (a forma simbólica, a linguagem, e as identidades) seriam inexistentes. Essa 

consciência do outro em sua alteridade, ou seja, a consciência da diferença é um problema de 

proporções históricas e de contínua importância na vida de grupos e comunidades. Ainda 

neste sentido, Duveen (1998), nos diz que na ontogênese da representação, o outro é 

antecedente e conseqüente, pois na relação do sujeito com o outro, ambos surgem como 

objetos constituídos. E para Berger e Luckmann (2009), a realidade apresenta-se ao sujeito 

como um mundo de que participa juntamente com outros sujeitos, não há existência sem 

continuamente haver interação e comunicação com os outros.  

Desse modo, o Trabalho, enquanto lugar de interação, é categoria presente em todos os 

aspectos da vida humana, é estruturante, e está intimamente relacionada à formação do 

sujeito, do ser humano na sua globalidade, daí ser ontogênica, pertinente ao ser humano, uma 

categoria transformadora do mundo. A subjetividade dos que não trabalham é abalada, pois 

sua honra e dignidade estão atreladas a sua ação pelo Trabalho, como vemos no extrato:  

 

o trabalho dignifica o homem é a honra do homem é a dignidade e a 
coragem... (M, 40a, S1, TEF). 

 

A dignidade é associada à vivência e realização do Trabalho, ademais o Trabalho gera 

a sensação de tranqüilidade e de satisfação, especialmente, se houver correlação entre 

Trabalho e prazer.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Compreendemos que o conhecimento é um processo dinâmico e contínuo, e que todo 

produto final de análise de uma pesquisa assume um caráter de incompletude. Por isso, não 

pretendemos elaborar conclusões definitivas.  

Neste estudo desvelamos sentidos das RS do Trabalho, compartilhados pelos 

estudantes da Educação Profissional, o que contribuiu para as discussões no âmbito 

psicossocial, a respeito da relação entre Trabalho – Educação Profissional. O Trabalho é 

sempre atual, por estar em constante adaptação à evolução das sociedades, influenciado pela 

cultura e pelos processos comunicativos, no qual cada novo elemento estranhado é tornado 

familiar, pelos processos de objetivação e ancoragem. 

Salientamos a relevância do estudo nessa perspectiva psicossocial, já que fomos além 

das questões pedagógicas lançando um olhar sobre a subjetividade; e, ressaltamos, também, a 

relevância sócio-econômica do estudo, posto que, na atualidade, no Estado de Pernambuco, 

devido a toda uma conjuntura de expansão industrial, sobretudo com a implantação do 

complexo de SUAPE23, do qual consta a instalação de uma refinaria de petróleo, há o 

aumento do número de postos de Trabalho, o que demanda por profissionais técnicos 

qualificados. 

Essa demanda, no Estado, torna-se significativa, pois como vimos, há uma crise no 

mundo do Trabalho, um cenário conjuntural de exclusão e aumento do desemprego estrutural, 

então, a busca pela qualificação profissional se apresenta como uma possibilidade de enfrentá-

la. Um dado proeminente nesta pesquisa foi que tanto os estudantes jovens, quanto os de mais 

idade estão nessa busca do Trabalho e na tentativa construírem alternativas de sobrevivência e 

de inserção social. Os mais jovens no desafio de adquirir qualificação e ampliar experiências 

para se firmar no mundo do Trabalho e os de mais idade lutando para se manter ou até mesmo 

para criar novos espaços profissionais, em especial, em atividades distintas das desenvolvidas 

ao longo de sua trajetória profissional inicial.  

Em todos os participantes da pesquisa permaneceu o ideário da transformação da 

realidade, ou seja, a ontogênese do Trabalho mostrou-se relacionada às mudanças no mundo 

                                                 
23 Complexo industrial portuário 
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e, também, vinculada aos processos de humanização. Segundo os estudantes, eles se tornam 

sujeitos através da sua ação, então, o Trabalho foi associado diretamente à ação do 

trabalhador no mundo, seja pelo acesso ao conhecimento, seja pela possibilidade de 

sobrevivência deste advinda, seja para ser o provedor da família ou ainda como meio para 

lutar pela própria emancipação. Assim, esse sentido transformador do Trabalho, indicou que 

está presente na subjetividade, tanto dos jovens que estão dando continuidade à Educação 

Básica e indo na direção da independência e da realização; quanto dos mais velhos, que 

buscam uma possibilidade de mais ganhos financeiros e realização de vida, que podem não ter 

conseguido na trajetória regular. Em todas as idades vimos a marca do vir a ser humano, posto 

que como sujeitos de falta, busca-se desenvolvimento e satisfação.  

Um aspecto relevante na identificação das RS do Trabalho foi a metodologia utilizada, 

considerando-se que o Trabalho é um objeto polissêmico e esse estudo plurimetodológico 

permitiu ampliar seu entendimento e aprofundar dimensões das representações. Adotamos a 

plurimetodologia (CRUZ, 2006a), que nos deu subsídios para analisar a relação entre 

Trabalho e Educação Profissional, acessar os elementos centrais e periféricos das RS e 

compreender os sentidos compartilhados.  

Outro aspecto que destacamos foi a amostra do estudo. Entendemos que o número de 

participantes (232) foi expressivo, e fortaleceu os achados. De acordo com Almeida (2001), 

numa pesquisa em RS, o interesse está em conhecer o conteúdo de uma representação, em 

tentar explicar como o pensamento se organiza e se estrutura e por que os sujeitos pensam de 

uma determinada forma. As RS cumprem um papel nas práticas sociais e exigem que o seu 

estudo articule o pensar e o fazer. 

No que se refere às análises destacamos as três categorias construídas que permitiram 

a identificação da RS do Trabalho: 1) conhecimento como via de acesso e permanência no 

mundo do Trabalho; 2) ganhos advindos do Trabalho; 3) Trabalho como fundante da 

condição humana. Os elementos do núcleo central da RS do Trabalho estariam relacionados 

ao que é disseminado na sociedade e que une o Trabalho à construção de conhecimentos; às 

questões de consumo e liberdade advindas do Trabalho; e ao Trabalho como estruturador do 

vir a ser humano, como categoria ontogênica formadora e transformadora. 

Neste grupo de estudantes da Educação Profissional, no que se refere ao 

conhecimento, o que circula nos processos comunicativos é que este seria a base para acessar 

e permanecer no mundo do Trabalho. Os estudantes também mencionaram o conhecimento 

como parte integrante e integradora em seus projetos de vida, bem como o aliaram ao mundo 

do Trabalho e validaram a possibilidade de inserção e de realização na atividade da vida 
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profissional, o que exige formação continuada e qualificação que autorize a permanência 

diante do cenário cada vez mais competitivo e excludente.  

Outro aspecto foi a articulação dos saberes aprendidos academicamente com os 

saberes aprendidos no mundo do Trabalho, através da prática. Com o aprimoramento e o 

surgimento de novas tecnologias, ocorreram expressivas mudanças no setor produtivo. Na 

área educacional, as inovações estão em sintonia com essas mudanças para dar conta dos 

desafios que se apresentam. O Trabalho, como atividade humana e práxis social 

historicamente circunstancializada, constitui-se numa relação dialética e que, portanto, 

envolve a possibilidade de uma apropriação criadora e não simplesmente de mera repetição. 

Nessa perspectiva, os trabalhadores estariam, também, se construindo e se qualificando no e a 

partir do Trabalho, apesar das condições alienantes no modelo capitalista. 

Ainda neste sentido, o Trabalho implica a mobilização de competências adquiridas ou 

construídas mediante aprendizagem, tanto em situações de Trabalho como fora deste, 

reunindo o saber fazer, que recobre dimensões práticas, técnicas, e o saber ser, incluindo 

traços pessoais que ditam os comportamentos nas relações sociais e de Trabalho, tais como a 

capacidade de iniciativa, comunicação e criatividade. Dessa forma, o Trabalho foi abordado 

em seu caráter ontológico e como categoria constituinte do processo de elaboração do 

conhecimento, como um princípio educativo. Como refere Frigotto (1998), é preciso olhar as 

mais diversas formas de educação, desde a mera preparação para o Trabalho, até a formação 

para a vida, que possibilite o exercício da cidadania. 

Na relação entre educação e Trabalho, os saberes acadêmicos e da prática convergem 

na busca de promover a aprendizagem, valorizando e respeitando a subjetividade, o que 

sugere a Educação Profissional focada não na aprendizagem mecanicista, e sim, como um 

processo que possibilita ir além da aquisição do aprendizado cognitivo, abarcando a constante 

construção dos saberes e considerando, simultaneamente com a cognição, a historicidade e os 

valores, a socioafetividade e a cultura. 

Pensamos sobre o que é disseminado na sociedade do conhecimento a respeito da 

formação como meio de alcançar o mundo do Trabalho, e refletimos: a Educação Profissional 

traz condições emancipatórias e legitima os saberes transformadores da sociedade numa 

perspectiva mais humanizadora e menos excludente? Em que medida as novas propostas de 

formação profissional já incorporam a relação teoria e prática? E ainda, a formação também 

qualifica o estudante para a possibilidade do não Trabalho?  

A estruturação da família segundo os estudantes estaria vinculada ao Trabalho, e sua 

construção estaria relacionada ao sentido de autoria do sujeito no mundo. Na constituição 
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familiar homens e mulheres lutam por seus espaços e, mostrou-se uma diferenciação por 

gênero: no ideário masculino permanece o sentido de provedor, já que os homens revelaram o 

sentido do Trabalho como afirmação de virilidade, masculinidade e atendimento às 

necessidades familiares, dessa forma, buscam garantir e até resgatar seus espaços, que estão 

cada vez mais divididos com as mulheres; nestas, sobressaiu o desejo de emancipação e 

realização. Com a emancipação feminina as estudantes-mulheres representam o Trabalho 

associado à superação da condição de dependência dos homens, historicamente construída, 

por tal processo compreende-se a conotação dos sentidos de independência e liberdade que 

lhe foram atribuídos. 

Mesmo diante das transformações sociais, o modelo familiar burguês, ainda presente, 

revela com peculiaridade, que aos homens, pelo Trabalho, é dada a garantia do lugar social na 

família, enquanto que às mulheres este lugar no mundo do Trabalho as autoriza a outro 

universo, que não seja o ambiente privado da família. 

Junto com o atual contexto de transformações econômicas, políticas e socioculturais 

vem novos valores relativos às mulheres na sociedade, pois as mudanças transformaram os 

padrões culturais e os valores relativos ao papel social e à subjetividade da mulher. A 

crescente entrada e participação das mulheres no mundo do Trabalho resultou de mudanças 

históricas ocorridas nas esferas da produção e reprodução, com a libertação do exclusivo 

mundo privado e das responsabilidades exclusivas da reprodução. A reestruturação produtiva, 

os processos de abertura da economia, a escolaridade e a profissionalização viabilizaram este 

acesso. Contudo, a articulação para o seu reconhecimento como trabalhadora é complexo e 

não depende apenas de qualificação, já que muitas continuam a cuidar da casa e da família. 

No que se refere aos ganhos advindos do Trabalho, houve a relação entre o Trabalho e 

os ganhos materiais, sentido que é divulgado pela sociedade do consumo e que influencia as 

práticas cotidianas dos estudantes, pois pelo Trabalho podem comprar, obter satisfações e 

experimentar a ação no mundo, posto que os sujeitos que não compram são apresentados 

como descontextualizados no capitalismo. Para Bauman (2008), os sujeitos precisam se 

submeter a constantes remodelamentos para que, ao contrário de roupas e produtos que 

rapidamente saem de moda, não fiquem também obsoletos.  

A partir desta contextualização dos sentidos apresentados, vemos que a conduta 

consumista provoca impacto em diversos aspectos da vida, desde o social até a construção da 

subjetividade, então, estaria a subjetividade, sendo construída em função dos potenciais 

compradores? Que repercussões teriam para a subjetividade o consumismo que se estabelece 

como grande força propulsora e como um arranjo social que recicla desejos?  
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Os ganhos imateriais refletiram que: pelo Trabalho os estudantes almejam participar 

socialmente, conquistar sua autonomia enquanto sujeitos e se realizar. Em seus projetos de 

vida os estudantes apontaram o desejo de trabalhar para adquirir independência e autonomia, 

mas não apenas no sentido financeiro, e sim no sentido da liberdade, seria o Trabalho como 

uma atividade libertadora. Assim, questionamos por que mesmo diante dessa sociedade do 

consumo e de todos os aspectos do sistema capitalista que discutimos, estariam os estudantes 

atribuindo ao Trabalho o sentido da realização e, quiçá, da felicidade? Pode-se afirmar, com 

base nos achados desse estudo que o Trabalho é fonte de reconhecimento humano pela via da 

afetividade, na constituição da família, e da coletividade, pela participação social, posto que 

os estudantes querem se inserir e, mais ainda, não vêem apenas a questão individual, mas o 

sujeito coletivo, que busca no Trabalho a transformação da realidade.  

Para Costa (2007) o trabalhador se realiza no Trabalho, orgulha-se quando é 

reconhecido pelo que executa com qualidade, e se não for reconhecido, sofre e se sente 

desvalorizado, pois é no Trabalho que se encontram os maiores motivos para que um 

trabalhador se desenvolva nas perspectivas sociais, profissionais, emocionais e subjetivas. 

Com relação ao contexto escolar, na escola pública, os estudantes reconhecem a 

Educação Profissional como a oportunidade de se tornarem sujeitos, como via preferencial de 

acesso ao mundo do Trabalho, inserção social e participação em atividades que não exigem 

altos padrões para serem ocupados. A educação profissional, que em sua origem, voltava-se 

para as camadas menos favorecidas, diante da crise estrutural acena como possibilidade 

emancipatória, o que possibilitou que estudantes de outras classes econômicas buscassem a 

formação, embora permaneça uma hierarquização. 

Como limite no estudo, acreditamos que os estudantes evadidos e repetentes, que não 

estão na escola, certamente trariam uma contribuição para a RS do Trabalho, mas como a 

proposta era a de pesquisar os alunos que estivessem em um curso técnico, essa possível 

contribuição de um grupo a priori excluído, fica como sugestão para outra pesquisa. Também 

apontamos como limite as possíveis diferenças de representação entre os estudantes que 

podem já ter a vivência do Trabalho e os que ainda não tiveram nenhuma experiência. 

Cabe considerar nesse estudo, que os estudantes entendem o Trabalho na Educação 

Profissional associado à teoria e prática, numa relação dialética, de modo marcadamente 

impregnada pelo pensamento predominante da sociedade capitalista. A RS do Trabalho tem 

simbolicamente a construção da ação do sujeito no mundo, ou seja, o sujeito em autoria no 

mundo. Neste sentido, o Trabalho como fundante da condição humana, é estruturador do vir a 

ser humano, o sujeito transforma o mundo e a si mesmo, numa dialética permanente. 
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Como possibilidades para futuros estudos, sugerimos, a partir dos achados, um recorte 

de gênero, já que na discussão ficaram evidentes as diferentes RS do Trabalho entre os 

homens, que apresentaram um sentido mais pragmático, e as mulheres, que apresentaram um 

sentido mais romântico ou idealizado; bem como uma análise a partir da referência sócio-

econômico, pois entendemos que um estudo entre os estudantes de diferentes realidades, 

pública e privada, traria grande contribuição para mais estudos psicossociais dessa relação 

entre Trabalho – Educação Profissional. 

Parece-nos como reflexão final sobre a pesquisa realizada que os sujeitos buscam no 

Trabalho a felicidade, expressa no limite entre a realidade e o desejo e, apesar daquela ser 

denominada como de difícil realização, para esses estudantes é o movimento e o processo na 

sua busca, expressa por meio da realização das aspirações de sucesso pessoal e profissional, 

que se apresenta como possibilidade de sua concretização. 
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APÊNDICE 1 

 
       Questionário de Associação Livre 

 
Participante nº_______ 
Sexo: masculino (   )  feminino (   ) 
Idade: _________ 
Instituição: EP (   )   S1 (   )   S2 (   ) 
Curso: _____________________________________________ 

 

Pesquisa: Representações Sociais do Trabalho para estudantes da educação 

profissional da cidade do Recife. 

Você foi convidado a participar desta pesquisa. Sua participação é de grande valia, pois 

sua opinião muito nos interessa. Agradeço a colaboração no preenchimento deste 

questionário. Todos os dados são confidenciais.  

Peço que responda da forma mais espontânea possível as 05 palavras ou expressões que 

vêem a mente quando você lê os termos abaixo:  

1 – TRABALHO  

1 - ___________________________________________________________________ 

2 - ___________________________________________________________________ 

3 - ___________________________________________________________________ 

4 - ___________________________________________________________________ 

5 -  ___________________________________________________________________ 

 2 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

 1 - __________________________________________________________________ 

 2 - __________________________________________________________________ 

 3 - __________________________________________________________________  

 4 - __________________________________________________________________ 

 5 - __________________________________________________________________ 

 3 – TRABALHO E PROJETO DE VIDA  

1 - __________________________________________________________________ 

2 - __________________________________________________________________ 

3 - __________________________________________________________________ 

4 - __________________________________________________________________ 

5 -  __________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: UFPE 
 
Você está sendo convidado (a) a participar do estudo científico que tem como finalidade 
principal investigar as representações sociais do trabalho para os estudantes da Educação 
Profissional da cidade do Recife. Fica acordado que as informações fornecidas não serão 
utilizadas para outro fim além deste 
 
Estou ciente que se trata de uma atividade voluntária. Posso desistir a qualquer momento e 
minha participação não envolve nenhuma remuneração. Nestes termos, posso recusar e/ou 
retirar este consentimento, informando aos pesquisadores, sem prejuízo para ambas as partes a 
qualquer momento que eu desejar. Tenho o direito também de determinar que sejam excluídas 
do material da pesquisa informações que já tenham sido dadas. 
 
Será utilizado o questionário de associação livre e a entrevista individual para a realização do 
trabalho de campo, gravada sob autorização e transcrita posteriormente, para efeitos de 
análise, com a garantia de que apenas a pesquisadora e a orientadora terão acesso à íntegra das 
transcrições.  

Como possíveis benefícios, a pesquisa poderá gerar conhecimentos úteis sobre o significado 
do trabalho e até possibilitar mudanças na estrutura dos cursos da Educação Profissional 
visando uma melhor orientação dos professores e uma maior compreensão por parte dos 
estudantes. Como possíveis riscos, o momento da entrevista poderá causar algum desconforto 
ou conflito para o participante, os quais o entrevistador tentará minimizar. Além disso, a 
pesquisa será realizada em colaboração com a Clínica Psicológica da UFPE. Casos especiais, 
se necessários, poderão ser encaminhados para atendimento por profissionais desta 
instituição. A equipe de pesquisa garantirá a confidencialidade e o anonimato. 

O contato para qualquer esclarecimento de que necessite, será realizado com a pesquisadora 
Patricia Bleuel Amazonas, autora do estudo, pelo endereço: Departamento de Pós-Graduação 
em Psicologia, da UFPE, localizada na s/n, Cidade Universitária; telefone: (81) 2126 8730, ou 
e-mail: patybleuel@yahoo.com.br.  

Minha participação é voluntária e está formalizada por meio da assinatura deste termo em 
duas vias, sendo uma retida por mim e a outra pela pesquisadora. Poderei deixar de participar 
a qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer prejuízo à minha pessoa. 

Após ter lido e discutido com a entrevistadora os termos contidos neste consentimento 
esclarecido, concordo em participar como informante, colaborando, desta forma, com a 
pesquisa. A assinatura desse consentimento não inviabiliza nenhum dos meus direitos 
legais. 

Recife, ____/____/20_____.   

 
___________________________  __________________________ 
              Participante           Responsável pela pesquisa 
 
___________________________  __________________________ 
             Testemunha 1     Testemunha 2 
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 ANEXO  2 
 

Carta de Anuência  

Eu, ________________________________________________________________, com 

CPF _________________e RG ________________ ocupo o cargo de 

_____________________________________________________________________no(a) 

__________________________________________________________, situado no 

endereço___________________________________________________________, e com 

CNPJ _____________________, autorizo _________________________________ com CPF 

_______________ e RG _____________  a realizar, neste local, a pesquisa da dissertação do 

Mestrado de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, sobre: 

_________________________________________________________________________ 

Estou ciente que as informações colhidas através desta investigação serão estritamente 

confidenciais, porém, estou de acordo de que os dados científicos, desde que não sejam 

identificados, poderão ser usados em congressos e publicações, pois só assim serão 

compartilhados com outros centros de estudo. 

 

 

 

Recife, ___ de ______________ de 2008. 

 

 

 

 

______________________________________ 


