
TÍTULO DO TRABALHO

Formação Profissional de Jovens: Possibilidades na Perspectiva da Inovação Social

AUTOR(ES) INSTITUIÇÃO

Pesquisadora: Pollyanna Rodrigues da Silva

Flores1

Centro Universitário UNA

Instituto de Educação Continuada e Pesquisa

Programa de Pós-Graduação em Gestão

Social, Educação e Desenvolvimento Local.

CATEGORIA DO TEXTO

Trabalho completo de comunicação científica

GRUPO DE TRABALHO

GT9 – Influencia do Marxismo e do Socialismo na formação dos trabalhadores no campo e na

cidade.

1Orientadora da pesquisa: Dra. Áurea Regina Guimarães Tomasi



RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

A formação profissional de jovens, sobretudo daqueles de classes menos favorecidas, ainda

hoje é fundamental para a preparação e o ingresso no mercado de trabalho. O presente artigo

pretende, a partir de um breve levantamento bibliográfico, refletir sobre a importância dessa

formação oferecida, sobretudo por   instituições do Terceiro Setor, destacando as expectativas

dos jovens e as possibilidades que essa formação pode lhes propiciar. Questiona-se, assim: é

possível uma educação numa perspectiva de emancipação em cursos de formação

profissional?  É viável uma formação ser voltada para o trabalho e ao mesmo tempo formar

jovens mais críticos? Uma formação profissional sob os princípios da inovação social é capaz

de contribuir para uma transformação social da condição dos jovens em situação de

vulnerabilidade?

Palavras Chave: Formação Profissional; Jovens; Formação Humana; Inovação Social.

1 – INTRODUÇÃO

O principal objetivo dos cursos de formação profissional para jovens é fornecer

conhecimentos para que eles consigam entrar no mercado de trabalho. Os jovens, de classes

menos favorecidas, oriundos de escolas públicas são a maioria do público presente em uma

instituição do terceiro setor, aqui analisada, a qual oferece uma formação de forma gratuita.

Esses jovens, na maioria das vezes, não escolhem trabalhar, eles precisam trabalhar e os

cursos gratuitos são uma oportunidade de facilitar esse início de caminhada em busca de uma

vaga nas empresas. A formação é sobretudo técnica, uma vez que a principal meta é atender a

demanda de empresas. Mas e os jovens? Será que eles são atendidos em sua plenitude? Será

que esse tipo de formação não acentua as desigualdades sociais tão presentes em nossa

sociedade? E o mais importante: a opinião desses jovens é considerada na elaboração de

cursos voltados para atendê-los?

É certo que a faixa etária dos jovens é a que mais sofre com as taxas de desemprego. Segundo

a OIT2, em 2017, quase 70,9 milhões de jovens estavam desempregados no mundo. Não

2 Disponível em Global Employment Trends for youth 2017 (www.ilo.org).



bastasse a falta de experiência que já dificulta sua inserção no mercado de trabalho, as

empresas preterem os jovens quando precisam decidir por quem contratar. A Lei da

Aprendizagem3 foi criada para diminuir esses índices e obrigar as empresas a contratarem

jovens entre 14 e 24 anos, mas apesar dessa resolução, o jovem compõe ainda um número

expressivo na espera por uma oportunidade. No Brasil, segundo Segnini (2000, p.76) “Os

jovens [...], constituem o grupo social mais escolarizado e mais desempregado, ou, mesmo,

inserido em trabalhos precários. ”

Os cursos de formação profissional para jovens são uma forma de oportunizar que os mesmos

aprendam algum oficio e assim consigam se iniciar em postos de trabalho, sobretudo, de

forma celetista. Os cursos são oferecidos de diversas maneiras e por diferentes instituições,

entre elas, as do Terceiro Setor4, que como não possuem fins lucrativos, são gratuitas ou com

valores acessíveis. A grande maioria que participa dessa formação, são os jovens de baixa

renda5, em situação de vulnerabilidade social; provenientes de bairros menos favorecidos

economicamente6 de Belo Horizonte, e de escolas públicas. Esses jovens são muitas vezes,

encaminhados por programas sociais como CRAS (Centro de Referência de Assistência

Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Bolsa Família,

Conselho Tutelar, Medidas Socioeducativas e outros.

A formação oferecida visa, portanto, atender as demandas das empresas, uma vez que ainda,

o maior interesse desse público é pelo emprego formal. No momento em que estão em um

curso de formação profissional, os jovens ficam mais próximos do ambiente corporativo e

uma maior “disciplina” será cobrada reforçando princípios como: compromisso,

responsabilidade, assiduidade, pontualidade e respeito à hierarquia. Percebe-se, ao se analisar

a proposta e a estrutura da formação profissional, de maneira geral, que não há uma

3 Lei 10.097 de 19 de dezembro de 2000 (lei federal).
4 “A relevância que o tema terceiro setor tem assumido na sociedade brasileira contemporânea é visível sob duas
óticas. A primeira delas, mais aparente e amplamente divulgada, discute o terceiro setor inserido em um inter-
relacionamento indissociável com três esferas da sociedade: a esfera privada composta principalmente por
empresas que buscam e justificam sua existência no lucro; a esfera pública, essencialmente governamental e a
esfera da sociedade civil que congrega parcelas de representantes institucionais da sociedade e da iniciativa
privada e de indivíduos na qualidade de cidadãos conscientes de sua responsabilidade social.” (FERREIRA,
FERREIRA, 2006, p. 2).

5 A renda per capita dos alunos não chega a meio salário mínimo, como citado Relatório Anual 2017, da
instituição, disponível em www.ios.org.br.
6 Conforme IDMH (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) dos bairros de Belo Horizonte, disponível
em www.atlasbrasil.org.br.

www.ilo.org
www.ios.org.br


preocupação com a singularidade do jovem, sua trajetória, seus anseios e desejos, mas sim

pela sua entrega às vagas de trabalho, da maneira mais direta possível.

A pedagogia dominante na formação profissional é a pedagogia que serve aos interesses das

classes dominantes (FREIRE, 1979) ao mesmo tempo em que o trabalho se constitui um

princípio educativo7 que molda os alunos para atender ao mercado, inclusive na função de

formação escolar. É comum ouvir pessoas defenderem que é preciso “estudar   para ser

alguém na vida” e isso é entendido como sinônimo de alguém que trabalha, que consegue se

sustentar e, que de preferência, tenha um emprego formal.

Vai-se a escola para se ter um emprego mais tarde, e quanto mais tempo se tiver ido
à escola, maiores serão a chance de se ter um “bom emprego”. Essa relação com a
escola se tornou hoje amplamente predominante, seja entre os alunos, os pais, os
jornalistas ou os políticos, da esquerda ou da direita. A educação tem um valor de
troca no mercado. Consequência imediata: o mais importante, na educação, é o
diploma, que constitui de certa maneira a moeda educativa reconhecida no mercado
de trabalho. Então, na escola, estuda-se “para passar” para a série seguinte, depois à
seguinte, depois para se ter um diploma, um bom emprego, uma boa vida.
(CHARLOT, 2008, p.84)

Não há no Brasil essa preparação para inserção do jovem no mercado de trabalho pela escola

regular, mesmo sendo o trabalho um princípio educativo. Daí a importância da formação

profissional oferecida separada da escola. Essa formação profissional deveria, entretanto, ser

mais próxima ao jovem e não distante como é hoje, o ensino médio (LEÃO, NONATO,

2014).

A educação, assim como tantas outras dimensões da humanidade, está relacionada ao trabalho

de alguma forma. Afinal, trabalhar, como citam Quaresma e Menezes Neto (2011, p.65), para

além da atividade física e intelectual é “criar, inventar, produzir, descobrir, pensar, fazer”.

Não se trata de questionar a relevância do trabalho para o homem mas a forma como se dá o

seu conhecimento. De que forma a escola fala de trabalho com os jovens? O que a sociedade,

sobretudo a família desse jovem, entende por trabalho – significados e história – e de que

forma isso lhe é cobrado? E para compor a reflexão principal deste artigo, indaga-se como os

7 “[...] tomar o trabalho como princípio educativo, significa compreendê-lo enquanto categoria histórica, que
vem se transformando a partir do processo de desenvolvimento científico e tecnológico, político, social,
econômico e cultural da sociedade numa relação de determinante e de determinado, ou seja, ao mesmo tempo
estas categorias, ao se transformarem, determinam mudanças umas nas outras, positivas e negativas.
Compreender esse processo pode possibilitar aos trabalhadores criarem estratégias de combate às diversas
formas de exploração, alienação, pressão, precarização no e do trabalho [...] (QUARESMA, MENEZES NETO,
2011, p. 69)

www.atlasbrasil.org.br


cursos de formação profissional tratam do tema com os próprios jovens.

Levando-se em conta a condição financeira das famílias desses jovens, quanto antes eles

conseguirem trabalhar e ter um salário, melhor. Parece não haver interesse em se perceber se a

formação é emancipadora ou não para esse sujeito. O que importa na prática, é se o jovem

compreendeu a parte técnica e se já consegue pleitear uma vaga em uma empresa para qual

ele foi preparado durante o curso.

Preparando esses jovens para o mercado de trabalho pura e simplesmente, não estariam os

cursos perpetuando uma relação de desigualdade social tão presente na sociedade brasileira?

Quais são as formações oferecidas para esses jovens? Eles têm acesso nesses cursos a outras

possibilidades? Essas formações oferecem alguma possibilidade de transformação de suas

vidas?

É evidente que uma educação voltada para a construção de uma sociedade que tenha
por horizonte a emancipação da humanidade terá que ser norteada por princípios e
deverá encontrar formas profundamente diferentes daquela voltada para a
reprodução da sociabilidade regida pelo capital. (TONET, 2016, p. 23)

Para Freire (2002), a educação é uma forma de intervenção no mundo, podendo implicar tanto

na reprodução da ideologia dominante quanto em sua superação. Como já observado, se a

educação formal, sobretudo oferecida pelas escolas da rede pública ainda é voltada

prioritariamente para atender à reprodução do sistema capitalista, uma educação

emancipatória, voltada para os princípios da cidadania, com uma visão mais crítica, deverá se

basear em uma educação diferenciada, como bem cita Tonet (2016). Indaga-se portanto, em

que medida isso é possível, ao se debruçar sobre a educação dos cursos que se destinam a

preparar os jovens para o mercado de trabalho.

Ouvir o próprio jovem acerca do que ele pensa sobre a formação profissional que lhe é

oferecida, é um caminho para se tentar levantar possibilidades de inovação social para as

instituições que trabalham com esse tema. A formação profissional deveria assegurar ao

jovem, já carente de uma educação formal de qualidade, uma formação que possibilitasse

atendê-lo não somente na parte técnica, mas também proporcionando autonomia, fortalecendo

sua cidadania, estimulando uma visão crítica para contribuir de forma mais efetiva com o

desenvolvimento local, seja na sua comunidade como um todo, na sua escola, na sua casa com

a sua família, enfim onde ele viva e atue.



2 – OS JOVENS E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A Constituição Federal de 1988, assegura ao jovem o direito à profissionalização. É direito do

jovem, garantido pela Lei que rege o Estatuto da Juventude, a educação profissional, o acesso

à profissionalização, ao trabalho, e à renda, exercido em condições de liberdade, equidade e

segurança. É ainda por meio da formação profissional que o trabalhador poderá adquirir

técnicas e conhecimentos que oferecerá possibilidades de atuar de maneira autônoma e

consciente (PACHECO, 2012, p.69).

[...]a preparação para o trabalho não é preparação para o emprego, mas a formação
omnilateral (em todos os aspectos) para compreensão do mundo do trabalho e
inserção crítica e atuante na sociedade, inclusive nas atividades produtivas, em um
mundo em rápida transformação científica e tecnológica. (PACHECO, ibidem, p.9)

Pode-se pensar em um perfil mínimo para se entender quem seria essa juventude que se

interessa por formação profissional, lembrando que como cita Dayrell (2016), não se pode

esquecer das diferenciações internas relacionadas as diversas fases de vida dos seres humanos

e as peculiaridades inerentes às diversas juventudes8.

Um aspecto relevante para se refletir é de que o jovem quando se matricula em um curso de

formação profissional, ele não deixa de ser jovem (NONATO, 2013). Ele passa a ser aluno e

um sujeito interessado em inserção no mercado de trabalho, enquanto se é jovem. Todas essas

dimensões devem ser então consideradas, na construção de uma formação de qualidade para

esse público.

Para Sposito (2005), pode-se afirmar que no Brasil, “o trabalho faz juventude” dada a relação

do jovem com o mundo do trabalho. Esse jovem, principalmente aquele que vem da classe

trabalhadora, quer trabalhar porque acredita que está com a idade adequada para tanto e

também porque há uma cobrança da sociedade para que se trabalhe desde cedo. Ele quer

trabalhar para ter uma independência financeira e também porque não tem muita escolha.

Para uns, a juventude se constitui mais fortemente como um momento de preparação
para o ingresso no mundo do trabalho; para outros, o trabalho faz parte de sua

8 Em relação aos estudos sobre jovens realizados no Brasil, foi preciso estabelecer, de início, certo diálogo com a
produção internacional para marcar algumas singularidades. Daí a expressão juventudes, como metáfora
designadora das desigualdades e diversidades (SPOSITO, SOUZA, SILVA, 2018). De acordo com a sociologia
da juventude, essa categoria não pode se limitar a uma transitoriedade, pois ela assume significados abrangentes
e singulares (NONATO, 2013).



realidade desde muito cedo, principalmente se considerarmos países como o Brasil
(CORROCHANO et al, 2008, p. 39)

Temos o jovem que precisa trabalhar. Quando se tem jovens muito carentes, eles precisam as

vezes ajudar os pais, e por mais que alguns queiram apenas estudar, lhes falta essa opção. Os

pais ficam mais felizes em ver eles recebendo salário do que uma nota boa de matemática9. E

aqui não há juízo de valor. É apenas uma constatação de quem muitas vezes precisa de uma

renda extra em casa, pois o que conseguem não serve para manter a família. Pode-se dizer

ainda, que para o jovem de periferia não há uma transição da escola para o mercado de

trabalho, mas antes uma articulação (LEÃO, CARMO, 2010, p.05).

Corrochano (2002) cita em sua pesquisa, os principais motivos de jovens quererem iniciar o

trabalho, tais como: “independência pessoal, dignidade e busca de realização pessoal”. Pode-

se perceber a importância que o trabalho tem para os jovens tanto objetiva quanto

subjetivamente.  Essa autora também menciona que para os jovens, “[...] o trabalho

permanece portanto como um lugar significativo de seu intenso mundo, no qual ainda

depositam boa parte de seus sonhos e projetos. ” (CORROCHANO, 2002, p. 14)

Leão e Nonato (2014) indicam que mesmo diante de todas as dificuldades, o trabalho é ainda

um uma das dimensões mais importantes da vida dos jovens e que esse jovem que quer e ou

precisa trabalhar, tem algumas opções para alcançar seus objetivos mas na maioria das vezes,

ele não conseguirá escolher com o que trabalhar.

As relações de desigualdade social, também se fazem presentes quando o assunto é busca por

trabalho. Alguns jovens conseguem viver esse tempo de trabalho como uma espécie de apoio

a sua formação. Outros serão marcados pelo desemprego e dificuldade de inserção no

mercado (LEÃO, NONATO, 2014). Os jovens podem conseguir um emprego informal e até

mesmo ilegal. Eles podem conseguir um emprego de aprendiz, a partir dos 14 anos e podem

ser contratados a partir dos 16 anos ou ainda realizar um estágio, por exemplo.

Por outro lado, a falta de emprego gera no jovem sentimentos de dificuldades, tédio, vazio,

9 MV Bill, rapper e ativista, envolvido em trabalhos destinados aos jovens, concede uma entrevista no Programa
Altas Horas em 2008, e comenta sobre essa realidade da periferia (disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=LhShPM0JjWI)



vergonha e culpa, gerando muitas vezes uma atitude de isolamento da vida social. Mesmo

para os jovens que trabalham, a ameaça do desemprego, pode gerar ansiedade (LEÃO, 2007).

O trabalho significa para o jovem ainda, um importante marco na transição para sua vida

adulta (LEÃO, CARMO, 2010).

Tem sido comum, nessa segunda década do século XXI, se afirmar que o jovem compõe a

geração “nem nem”, o que significa aquele que nem estuda e nem trabalha. Mencionando

assim dessa forma, os jovens são taxados de pessoas que não se esforçam, não têm interesse e

sobretudo não querem estudar e nem trabalhar. Diante disso, desenha-se um quadro negativo

dos jovens diante da sociedade de forma geral. Entretanto, é preciso consciência de que cada

jovem apresenta um histórico diferente e que os jovens com mais dificuldades

socioeconômicas por muitas vezes não conseguem e ou não podem estudar ou trabalhar

(SPOSITO, SOUZA, SILVA, 2018 e CARDOSO, 2013).

Uma formação profissional de qualidade, oferecida por instituições sem fins lucrativos é um

aliado para esses jovens que podem realizar o curso sem custos e se preparar para uma vaga

formal no mercado de trabalho. Com uma formação humana, aliada à formação técnica, o

jovem pode se conscientizar do seu papel na sociedade de forma crítica e começar a agir para

modificar essa realidade, seja por meio do trabalho, seja por meio da educação, participando

do desenvolvimento local. Os próprios jovens acreditam que realizar um curso de formação

profissional, pode ser uma boa oportunidade de se ocupar um “tempo vazio”, apesar de ser

interessante preservar as diferentes perspectivas de cada um. (LEÃO, 2007).

3 – FORMAÇÃO PROFISSIONAL E INOVAÇÕES SOCIAIS

A visibilidade dos estudos da categoria juventudes, é recente. Enquanto a mídia tende a traçar

um perfil de sujeitos de desvio, de problemas (NONATO, 2013), os estudos acadêmicos que

têm nas juventudes seus sujeitos principais, têm se debruçado sobre um novo ator, que a

princípio parece ter mais consciência crítica e política que as outras gerações, haja vista a

forte capacidade de resistência e organização observadas nas ocupações de 2013 e 2015

(SPOSITO, TARABOLA, 2017).  Face a essa nova conjuntura, cabe indagar se esse jovem

estará sujeito a realizar uma formação profissional tradicional voltada prioritariamente para a

parte técnica desconsiderando o seu aprendizado em outras esferas do conhecimento também

www.youtube.com/watch


relevantes, que possibilitem sua autonomia e emancipação.

As relações de trabalho vão mudando ao longo do tempo e o jovem de hoje é bem diferente

do jovem de ontem. Antes era comum as pessoas ficarem trabalhando longos períodos de suas

vidas em uma mesma empresa. Hoje os tempos são outros e os jovens tendem a buscar outras

alternativas quando não se identificam com um determinado posto no mercado de trabalho.

Ao mesmo tempo, segundo Dayrell (2016), ainda que os jovens sejam reconhecidos como

sujeitos de direitos na legislação, eles ainda sofrem com a insuficiência de políticas públicas

que lhes garantam de fato, cidadania. Por esse motivo e pelos jovens estarem realizando

formação profissional, pode-se pensar em formas de se tornar esse ensino mais efetivo, sob

uma perspectiva mais cidadã, contemplando pressupostos da inovação social.

A inovação traz em si, a possibilidade de mudança, de transformação. Remete a coisa nova,

novidade, mas que, entretanto, não requer que seja algo inédito. Pode ser algo que já existe,

mas que passa a ser utilizado ou praticado de uma maneira nova ou diferente do que era

anteriormente. A inovação é necessária, sobretudo quando se trabalha com jovens, faixa etária

que se caracteriza e demanda o que é novo.

O conceito de inovação social, é diferente da noção de inovação comumente adotada,

sobretudo na economia, que como esclarece Bignetti (2011), enquanto esta última, se refere

em geral à introdução de algum produto ou serviço dirigido para o mercado, a primeira busca

minimizar ou até mesmo eliminar desigualdades sociais:

Na inovação social, por outro lado, o processo se desenvolve pela participação dos
beneficiários e dos atores da comunidade durante todo o projeto. Em outras palavras,
é um processo de construção social, de geração de soluções dependente da trajetória.
A concepção, o desenvolvimento e a aplicação estão intimamente imbricados e são
realizados através da relação e da cooperação entre todos os atores envolvidos.
(BIGNETTI, 2011, p.3)

A possibilidade de inovação social é possível em diversos ambientes, inclusive os que

abordam diferentes maneiras a educação. Carbonell (2002) escreveu o livro intitulado “A

aventura de inovar: a mudança na escola” com a proposta de se trabalhar a educação dita

formal. Mas é o próprio autor que chama atenção para a possibilidade de inovação nas

diversas esferas que permeiam a sociedade e a partir daí pergunta-se: porque não se pensar



também em cursos de formação profissional?

Em muitos lugares, a chamada educação não- formal de cunho antigo, investida
muitas vezes por educadores e educadoras muito comprometidos com a
transformação escolar e social, por uma sólida rede de voluntariado e/ou por alguns
movimentos sociais, declinaram em favor de uma educação formal mais formalizada
- que valha a redundância -, institucionalizada e submetida ou controlada pelos
poderes públicos. No caso dos temas transversais, seu maior potencial inovador se
mantém devido às circunstâncias descritas, mas comumente esse hipotético
potencial não é devidamente canalizado e se limita a ações pontuais, episódicas e de
escasso valor formativo. (CARBONELL, 2002, p. 30)

Nas instituições formadoras do terceiro setor, tem-se exatamente o quadro descrito por

Carbonell (2002). Educadores10comprometidos com a transformação social aplicando (quando

possível) ações inovadoras por meio de temas transversais diversos. O problema é que estes

são pontuais e quando acontecem não são obrigatórios. A preocupação maior na formação

profissional é com a parte técnica, não se podendo assim dizer tratar-se de um quadro

inovador, porque a inovação não deve ser esporádica, mas contínua e aprofundada.

Segundo Santos (2001), é preciso pensar, porque não podemos confiar em quem pense por

nós. O conhecimento que o jovem adquire em um curso de formação profissional deve

ultrapassar o conhecimento puramente técnico e oferecer possibilidades de “ser” desse sujeito.

A parte técnica é relevante? Sim, relevante e necessária. Mas a forma como essa formação é

realizada é que pode fazer a diferença.

Com a ideia do trabalho como mercadoria, da possibilidade de lucro e acúmulo de riqueza, era

interessante que se absorvesse o conceito da importância do trabalho na vida do homem. E

aqui, segundo o alerta de Tonet (2016), o trabalho é considerado não como atividade criativa

ou explicitadora de potencialidades humanas, mas como meio de se produzir mercadorias e

dinheiro, tão somente.

É a formação humana, política e social que pode garantir uma postura mais crítica frente às

contradições da sociedade (QUARESMA,2010) privilegiando uma visão consciente, política,

historicista, pautada na práxis. Saviani (2015) também comenta a importância de se estruturar

a prática educativa para o entendimento da sociedade em suas relações, estruturas e

10 Tanto Carbonell (2002), quanto Messina (2001), chama a atenção para o papel fundamental dos educadores
quando da inovação social. Para refletir, inevitavelmente esses atores estarão inseridos e deverão ser envolvidos
e preparados para processo de inovação social.



contradições, tendências de desenvolvimento e possibilidades de transformação.

Essa formação é posta de lado, compondo a educação apenas para uma classe elitizada, que

não precisa por exemplo, se preocupar com uma formação profissional antes de passar por

uma universidade. A atividade, que é o fundamento por excelência do ser social, é cada vez

mais menosprezada (TONET, 2016).

A sociedade capitalista também é uma sociedade de classes. Porém, entre ela
e as formas anteriores – asiática, escravista, feudal e outras – há uma
diferença importante. É que nas formas anteriores a desigualdade era tida
como algo natural. Por isso mesmo, a exclusão das classes subalternas do
acesso à riqueza também era vista como algo absolutamente natural. Ao
contrário, na sociedade burguesa é proclamada a igualdade de todos os
homens por natureza. O que significa que, em princípio, todos eles deveriam
poder ter acesso ao conjunto do patrimônio humano. No entanto, como isso,
de fato, não é possível (justifica-se essa impossibilidade pela desigualdade
que resultaria da livre iniciativa, expressão do inato egoísmo humano), a
dissociação entre discurso e realidade efetiva impõe-se como uma
necessidade. Proclama-se o direito de todos a uma formação integral.
(TONET, ibidem, p.76)

Fica-se diante de um paradoxo onde a formação humana11, pressuporia a desaparecimento do

capital, que é por natureza explorador do ser humano. O que se pode fazer ao se levar em

conta que um é o fim dou outro? Para Tonet (2016), a formação humana implica na

emancipação humana, onde não há exploração ou dominação do homem pelo homem, mas

voltada para o atendimento das necessidades humanas. Talvez esteja-se mesmo longe desse

momento de emancipação humana, principalmente no contexto atual que o Brasil vive, mas

tudo deve se começar um dia para avançar posteriormente. Alcançar a formação humana não

parece ser uma possibilidade a curto prazo. No entanto, Tonet (2016) afirma que a realização

de atividades de caráter emancipador é possível.

Os pontos que Tonet (2016) levanta sobre formação humana também coadunam com os

pressupostos de inovação social e os cursos de formação profissional remetem a contemplar

ao mesmo tempo as formações moral, artística, cultural e intelectual.  E portanto, insiste-se na

indagação sobre a possibilidade de se trabalhar todas essas dimensões nessas formações

oferecidas aos jovens. E ressalta-se ainda que é necessário que o jovem, público desta

formação seja ouvido. Dito de outra forma, é importante saber se essa formação faz sentido

11 A formação humana integral está presente em Pacheco (2012). Ele traz a concepção de que se trata da
integração entre as dimensões do processo educativo que são trabalho, ciência e cultura, em ambiente escolar.



para os jovens:

Costuma-se dizer que a educação deve formar o homem integral, vale dizer,
indivíduos capazes de pensar com lógica, de ter autonomia moral; indivíduos que se
tornem cidadãos capazes de contribuir para as transformações sociais, culturais,
científicas e tecnológicas que garantam a paz, o progresso, uma vida saudável e a
preservação do nosso planeta. Portanto, pessoas criativas, participativas e críticas.
(TONET, 2016 p.78)

Para Masson (2015, p.183), “ [...] é possível afirmar que quanto mais o homem singular tem a

oportunidade de se apropriar do que a humanidade produziu em termos de conhecimentos e

habilidades, mais ele se torna parte orgânica do gênero humano. ”. Morin (2003), ao mesmo

tempo, alerta sobre o papel da educação com a autoformação da pessoa e com a sua cidadania.

Isso colabora inevitavelmente com a formação do sujeito a que se refere essa reflexão.

Contudo, é preciso antes ouvir esses sujeitos e verificar os sentidos que são atribuídos por eles

à formação profissional e ao trabalho, já são eles os principais interessados. Segundo Leão e

Carmo (2010) será essa compreensão que poderá possibilitar estratégias para aproximar e

articular positivamente impactos na formação profissional, uma vez que o trabalho constitui

uma das categorias centrais em suas vidas.

A condição humana também encontra refúgio nas diversas manifestações culturais, tais como:

literatura, cinema, poesia, música, pintura, escultura (MORIN, 2003). Essas contribuições

culturais muitas vezes não fazem parte da rotina das pessoas pertencentes às classes menos

favorecidas economicamente. São vividas pontualmente ou relacionadas a momentos de lazer,

nem sempre cotidianos. O arcabouço de conhecimentos humanos, filosóficos e culturais,

entretanto, deveriam fazer parte da educação de todas as pessoas desde a infância, incluindo o

jovem sobre o qual aqui se reflete:

[...]o adolescente pode reconhecer sua vida subjetiva na dos personagens de
romances ou filmes. Pode descobrir a manifestação de suas aspirações, seus
problemas, suas verdades, não só nos livros de idéias, mas também, e às vezes mais
profundamente, em um poema ou um romance. (MORIN, 2003, p.48)

Nessa mesma perspectiva, Quaresma e Menezes Neto (2011, p. 74) destacam a importância

de se aliar o conteúdo social à educação profissional:

[...] os problemas da humanidade atualmente têm requerido, além do domínio de
conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos, o conhecimento dos problemas
sociais dos diversos ramos de trabalho, bem como um compromisso politico-social
dos profissionais com os mesmos. Essa consideração implicaria tomar a categoria
trabalho na educação profissional em sua dimensão social e não apenas como



atividade técnica profissional que produz mercadorias, valor de troca, mas,
principalmente, como trabalho humano para produção de valores de uso, com
implicações sociais, políticas e econômicas.

Outro fator que não se pode deixar de citar é que a própria modernização tecnológica e a

reestruturação produtiva exigem um novo perfil de trabalhador como nos aponta Perrude,

Silva (2008). Esse perfil que deve ser trabalhado dentro dos cursos de formação profissional,

vai ao encontro do que se busca com a inovação social, ou seja, conhecimentos para além do

exclusivamente técnico:

Significa que este ser humano deve ser polivalente, versátil, que aprenda
rapidamente, seja autônomo, que tenha iniciativa, seja especializado em sua função,
qualificado intelectual e tecnologicamente. Precisa ser mais flexível, polivalente, ter
novas habilidades cognitivas, competências sociais e pessoais, domínio de
linguagem oral e escrita e conhecimentos de linguagem informacional. (PERRUDE,
SILVA, 2008, p.05)

A chamada “Sociedade da Informação” que combina o uso intensivo de tecnologias e internet,

tão presente no mundo das juventudes, também requer um novo trabalhador; que tenha

capacidade para a aprendizagem permanente, que se adapte às mudanças, que trabalhe em

grupo, que domine a tecnologia dos computadores e realize múltiplas tarefas (TEIXEIRA

JUNIOR e RODRIGUES, 2014).

A perspectiva inovadora capaz de contribuir para uma transformação da vida dos jovens, deve

então incluir em sua proposta, uma metodologia dialógica, o pensamento crítico e a práxis

(FREIRE, 1979) tendo o jovem como o centro da construção de uma formação profissional,

mas também humana.

O ponto de partida é o reconhecimento da educação como um processo amplo de
formação humana, dinâmico e dialógico, atento à realidade sociocultural dos jovens,
que enfrentam desafios e possibilidades nos seus processos de construção como
sujeitos de direitos, de desejos, de identidades e de projetos de vida. Significa
reafirmar o aparente óbvio: o sujeito jovem constitui-se como o centro do processo
educativo em torno do qual deve ser construída qualquer proposta formativa.
(DAYRELL, 2016, p. 301)

O próprio espaço onde ocorre a formação profissional, também pode promover o senso de

coletividade, a partir da construção das noções de cidadania, direito e inclusão, fazendo frente

a outros espaços acentuadamente voltados ao individualismo que reforçam a reprodução e o

desenvolvimento capitalista (PERRUDE, SILVA, 2008).

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS



Estimular o desenvolvimento de jovens criativos, participativos e críticos é uma premissa

plausível que pode vir a ser considerada na formação profissional por meio de atividades que

desenvolvam essas características12.

Sabe-se que a formação profissional por si só não é capaz de resolver todos os problemas que

são de ordem estrutural, mas pensar essa formação sob o viés da inovação social, pode vir a

ser uma possibilidade. Contudo, dialeticamente, a educação pode moldar e adequar os

indivíduos e sobretudo os jovens, para melhor se adequarem e produzirem sob a ótica que

sirva aos interesses do modo de produção capitalistas, mas pode também fornecer

instrumentos para sua superação e libertação (FREIRE, 2002), em uma prática contra

hegemônica. Finalmente, acredita-se que os jovens, os maiores interessados e que seriam

beneficiados com uma proposta de formação profissional na perspectiva da inovação social,

quando ouvidos, possivelmente tenderão a ter mais segurança e confiança na capacidade que

possuem de intervir no curso de suas vidas e de suas histórias (DAYRELL, 2016).

5 – REFERÊNCIAS

BIGNETTI, L.P. As inovações sociais: uma incursão por ideias, tendências e focos de
pesquisa. Ciências Sociais, São Leopoldo: Unisinos, 2011, Vol.47, n.1, p.3-14.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
DF: Senado Federal, 53ª.ediçao, 2018.

BRASIL. Lei n. 12.852, de 05 de agosto de 2013. Institui o Estatuto da Juventude e dispõe
sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude
e o Sistema Nacional da Juventude – SINAJUVE. Brasília, 05 de agosto de 2013.

CARBONELL, J. A aventura de inovar; a mudança na escola. Porto Alegre: Artmed
Editora, 2002.

CARDOSO, A. Juventude, Trabalho e Desenvolvimento: elementos para uma agenda de
investigação. Salvador: Caderno CRH, 2013, v.26, n. 68, p.293-314.

CORROCHANO, M.C. Jovens operários e operárias: olhares sobre o trabalho. Universidad
de Barcelona: Scripta Nova, Revista Electrônicas de Geografia y Ciencias Sociales, 2002,

12 Apesar de não ser interesse da presente pesquisa, a educação politécnica também prevê a superação das
relações sociais e educativas capitalistas, por meio de uma formação científica, técnica e política (FRIGOTTO,
2009).



Vol. VI, no.119 (84).

CORROCHANO, M.C. et.al. Jovens e trabalho no Brasil: desigualdades e desafios para as
políticas públicas. São Paulo: Ação Educativa, Instituto Ibi, 2008.
CHARLOT, B. Educação, Trabalho: Problemáticas contemporâneas que convergem. In
Educação e trabalho. Trabalhar, aprender, saber. NOSAKI, Izumi (org). SP: Mercado de
Letras, 2008, p.77-92.

DAYRELL, J. O Jovem como Sujeito Social. Belo Horizonte: UFMG, Rev Bras. Educ.,
2003, n. 24, p.40-52.

DAYRELL, J. Por uma pedagogia das Juventudes: experiências educativas do
Observatório da Juventude da UFMG. Belo Horizonte: Maza Edições, 2016.

FERREIRA, M.M e FERREIRA, C.H.M. Terceiro Setor: Um conceito em construção, uma
realidade em movimento, Maringá: In: Semana do Contador de Maringá, Anais, UEM, 2006.

FREIRE, P. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento
de Paulo Freire. São Paulo: Cortez e Moraes, 1979.

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 2002.

FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1987.

FRIGOTTO, G. Teoria e Práxis e o Antagonismo entre a formação politécnica e as
relações sociais capitalistas. Rio de Janeiro: Trabalho, Educação e Saúde, Rio, 2009, v.7,
suplemento, p.67-82.

GALLICHIO, E. Empoderamento, teorias de desenvolvimento e desenvolvimento local
na América Latina. Empoderamento e Direitos no combate à pobreza. Rio de Janeiro:
ActionAid Brasil, 2002, p.67-90.

LEÃO, G.M.P. Juventude desempregada e políticas públicas: os impactos do Consórcio
Social da Juventude de Belo Horizonte. Guadalajara: XXVI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, 2007.

LEÃO, G. e CARMO, H.C. A Escolarização e o trabalho no horizonte de jovens de um
curso pós-médio. Belo Horizonte, UFMG, 2010.

LEÃO, G. e NONATO, S. Juventude e Trabalho. Belo Horizonte: Em Cadernos Temáticos:
Juventude Brasileira e Ensino Médio, Editora UFMG, 2014.

LEÃO, G e NONATO, S. Políticas Públicas, juventude e desigualdades sociais: uma
discussão sobre o ProJovem urbano em Belo Horizonte. São Paulo: Educação e Pesquisa,
2012, v.38, n.04, p.833-848, out/dez.

LOMBARDI, J. C. Educação e ensino em Marx e Engels. Londrina: Germinal: Marxismo e
Educação em Debate, 2010, v. 2, n. 2, p. 20-42, ago.



MASSON, G. Trabalho, educação e reprodução em Lukács. Salvador: Germinal,
Marxismo e Educação em Debate, 2015, v.7, n.2, p.176-184.

MESSINA, G. Mudança e inovação educacional: notas para reflexão. Chile: Cadernos de
Pesquisa, 2001, n.114, p.225-233, novembro.

MORIN, E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de
janeiro: 8ª. Edição, Bertrand Brasil, 2003.

NONATO, S.P. A condição juvenil dos jovens trabalhadores da Cruz Vermelha
Brasileira no Campus Pampulha da UFMG. Belo Horizonte: Dissertação de Mestrado,
Faculdade de Educação, UFMG, 2013.

PACHECO, E. Perspectivas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio –
Propostas de Diretrizes Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica do Ministério de Educação – Setec / MEC. Fundação Santilhana, São Paulo:
Editora Moderna, 2012.

PERRUDE, M.R.S.; SILVA, M.R.S. Trabalho e Educação: Concepções Formativas para o
século XXI. VI Seminário do Trabalho – Trabalho, Economia e Educação no Século XXI,
UNESP, Marília, 2008. Disponível em http//:
http://www.estudosdotrabalho.org/anais6seminariodotrabalho/6seminariotrabalho.htm.
Acesso em 05 de agosto de 2018.

QUARESMA, A. G. Formação humana, conhecimento e complexidade: a Pedagogia na
perspectiva da Teoria da Complexidade: uma nova pedagogia para uma nova humanidade.
Educação, Cultura e Complexidade: diálogos Brasil-Cuba, Belo Horizonte: Argumentum,
2010.

QUARESMA, A.G. e MENEZES NETO, A.J. O caráter ontológico do trabalho:
implicações para a relação trabalho-educação. Belo Horizonte: Trabalho & Educação, 2011,
v. 20, n.2, p.63-75, mai/ago.

SANTOS, B.S.; BRANDÃO, G.M.; VIANNA, L.J.W. Seis razões para pensar. Por que
pensar? Lua Nova, 2001, no. 54, p. 11-42.

SAVIANI, D. O conceito dialético de mediação na pedagogia histórico-crítica em
intermediação com a psicologia histórico-cultural. Germinal: Marxismo e Educação em
Debate, Salvador, v.7, n.1. p.26-43, jun.2015.

SEGNINI, L., R., P. Educação e Trabalho: uma relação tão necessária quanto insuficiente.
São Paulo: São Paulo em perspectiva, 200SPOSITO, M.P. Algumas reflexões e muitas
indagações sobre as relações entre juventude e escola no Brasil. In: ABRAMO, Helena
Wendel; BRANCO, Pedro Paulo Martoni (Org.). Retratos da juventude brasileira: análises de
uma pesquisa nacional. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2005, p. 87-127.

SPOSITO, M.P.; SOUZA, R; SILVA, F. A. A pesquisa sobre jovens no Brasil: traçando
novos desafios a partir de dados quantitativos. São Paulo: Educ.Pesqui., 2018, v. 44.
Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151797022018000100430&lng=en

http://www.estudosdotrabalho.org/anais6seminariodotrabalho/6seminariotrabalho.htm


&nrm=iso>. Acesso em 05 de agosto de 2018.

SPOSITO, M.P. e TARÁBOLA, F.S. Entre Luzes e sombras: o passado imediato e o
futuro possível da pesquisa em juventude no Brasil. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de
Educação, 2017, v.22, n.71.

TEIXEIRA JUNIOR, W. e RODRIGUES, S.F.P. Educação, trabalho e flexibilização:
perspectivas na agenda. Goiânia: Inter-Ação, 2014, v. 39, n. 2, p. 397-411, mai./ago.

TONET, I. A Educação contra o capital. São Paulo: Edufal, 3ª.edição, 2016.

http://www.scielo.br/scielo.php

