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O capitalismo e a necessidade da formação de virtuosos cidadãos-funcionários 

 

Aprendemos com Marx que a produção de uma massa de trabalhadores sem 

qualificação concomitantemente à expansão das relações de produção tipicamente 

capitalistas obedeceu tanto a uma intencionalidade econômica em sentido estrito quanto 

a uma necessidade política fundamental, qual seja, a de permitir que o poder de 

negociação possuído pelo artesão que dominava os conhecimentos de seu ofício se 

tornasse completamente inútil na medida em que o uso cada vez mais intensivo da 

máquina (instrumento que incorpora em si capacidades antes pertencentes ao sujeito que 

sabia executar um trabalho dado) passa a permitir a incorporação pela forma fabril de 

produção daqueles indivíduos – homens, mulheres e crianças – providos unicamente da 

sua capacidade orgânica para realizar uma atividade física qualquer. 

Concomitante a este processo, o desenvolvimento da divisão social do trabalho 

no interior da fábrica fez aparecer uma cada vez mais extensa hierarquia de funções. De 

um lado uma massa de sujeitos capazes apenas de realizar as formas mais simples de 

trabalho, isto é, os gestos e movimentos que necessitam quase exclusivamente do uso da 

própria força física aplicada a um instrumental crescentemente automatizado e, de 

outro, um relativamente reduzido número de indivíduos encarregados do planejamento, 

gerenciamento e vigilância necessários à consecução do processo capitalista de 

produção de mercadorias. O trabalho complexo destes últimos, mesmo consistindo 

essencialmente na multiplicação de unidades de trabalho simples (MARX, 1985), será, 

porém, aprendido fora dos muros da fábrica. Os que deverão se encarregar das funções 

administrativas e gerenciais de natureza fabril passarão a ter nos bancos escolares 

franqueados aos bem nascidos ou aos bem educados a instrução com a qual se espera 

sejam capazes de criar meios cada vez mais eficazes de aumento da produtividade do 

trabalho daqueles outros, ou seja, da obtenção de cada vez maiores quantidades de mais-

valor. 

No entanto, e justamente como condição para a elevação da produtividade do 

seu dispêndio diário de força física, o trabalhador simples também deve passar por um 

processo de aprendizagem particular que se dá no fazer-se mesmo do trabalho. 
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O uso da tecnologia na produção, tanto aquela de natureza material em sentido 

estrito – a máquina – quanto a de natureza organizacional que objetiva a articulação 

cada vez mais complexa do trabalho cooperado, trouxe consigo a necessidade da 

existência de um novo tipo de sujeito: aquele dotado da capacidade de “repetição 

contínua da mesma ação limitada [mantendo] a concentração da atenção nela” (MARX, 

op. cit., p. 269). Mais do que tão somente uma seleção dos mais aptos em termos de 

suas qualidades psicofísicas, trata-se de fazer com que o trabalhador simples interiorize 

uma determinada maneira de ser. Que este aprenda a funcionar como o mecanismo 

perfeito de um relógio. Ter se tornado “apêndice da máquina” significa também que 

o(a) operário(a) deve ser preciso e confiável como esta. Se “A manufatura produz, de 

fato, a virtuosidade do trabalhador detalhista” (MARX, idem, ibidem) isso implica dizer 

que a formação do trabalhador simples, ocorrendo inicialmente no próprio âmbito do 

espaço fabril, se constitui também em um processo marcadamente político. 

O desenvolvimento do trabalho sob a forma da cooperação entre um grande 

número de indivíduos ora incorporados enquanto força de trabalho pelo capital realizou-

se como um movimento histórico governado pela mesma lógica que orientou o processo 

de expansão da produção mecanizada. Assim como esta última deu-se revolucionando a 

base técnica anterior e criando para si uma nova base conforme o novo modo de 

produção que se afirmava (MARX, 1985b), a limitação posta à expansão da produção 

capitalista pela impossibilidade de formar no ritmo necessário aquela “categoria de 

trabalhadores que, devido à natureza semi-artística de sua atividade, só podia ser 

ampliada pouco a pouco e não aos saltos” (MARX, op. cit., p. 15) implicou a 

necessidade da formação em massa de um trabalhador dotado de requisitos 

comportamentais e psicofísicos mais condizentes com o processo de produção de 

mercadorias intensamente mecanizado. 

O enorme desenvolvimento das forças produtivas que se desencadeou a partir do 

final do século XVIII (com a concomitante complexificação das relações sociais em 

todos os lugares em que este tal desenvolvimento se deu) vai, por sua vez, trazer 

consigo demandas formativas quantitativa e qualitativamente, se não impossíveis, pelo 

menos bastante vultosas para que cada empresário individual fosse capaz de assumir a 

tarefa de formação contínua de sua força de trabalho particular. Tal tarefa será assumida 

pelo Estado exatamente porque ao longo do século XIX, com o desenvolvimento cada 

vez maior do conhecimento científico aplicado à produção, o processo de aquisição de 

conhecimentos formais mínimos por parte do operário fabril foi se impondo 
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paulatinamente como uma necessidade tanto por passar a ser visto (desde a pioneira 

exortação nesse sentido de Adam Smith, feita já na segunda metade do século XVIII) 

como potencializador da capacidade de trabalho, quanto como disseminador dos valores 

“civilizatórios” da nova sociedade industrial em construção.1 Em suma, a formação 

escolar de massa, iniciada mais efetivamente apenas em fins do século XIX e 

rapidamente generalizada nos países industrialmente mais desenvolvidos, cumpre um 

duplo papel: ela reduz os custos de reprodução da força de trabalho e permite 

homogeneizar as qualificações subjetivas demandadas pela indústria. 

Antonio Gramsci, possivelmente quem melhor tenha desenvolvido as indicações 

de Marx referentes ao fato de que a passagem do artesanato à manufatura e desta à 

fábrica implicou a necessidade da existência de um tipo de sujeito produtivo novo, 

indica justamente o caráter formativo possuído pelas ações do Estado nas sociedades 

que se complexificaram em um sentido capitalista, isto é, nas quais a produção se 

desenvolveu norteada pela expansão industrial e nas quais, através de novas práticas, 

instituições e sujeitos sociais, o exercício da dominação de classe se mediatizou. 

 Neste contexto, uma das principais funções do Estado passou a ser exatamente 

produzir novos tipos de homens: aqueles correspondentes psicofísica e ideologicamente 

ao grau de desenvolvimento do conjunto das relações de produção; o que, por sua vez, 

demonstra que tal desenvolvimento por si só já coloca uma necessária mudança na 

atuação do próprio Estado, tendo em vista o desempenho da função acima apontada. 

Segundo Gramsci, o Estado cumpre uma função “pedagógica” na medida em que uma 

de suas razões de existência nas sociedades de tipo ocidental consiste na adequação do 

comportamento, hábitos e valores possuídos pela maior parte da população às 

necessidades de incorporação de sujeitos produtivos conformes objetiva e 

subjetivamente às formas de realização do processo de produção de mercadorias 

(GRAMSCI, 2000, p. 23) 

 O Estado aparece, portanto, como a instância essencial de operacionalização, de 

materialização da integração das classes subalternas ao projeto hegemônico dominante.   

Integração esta que se dá também através de uma atividade dirigida de transformação 

                                                 
1 Não se deve esquecer, porém, da forte pressão organizada que a classe operária exerceu tendo em vista 
obter o acesso à escola, antes privilégio dos mais abastados. Indubitavelmente a escola de massas cumpre 
uma função essencial no quadro da produção/reprodução do capitalismo, no entanto não se deve esquecer 
que o acesso à educação escolar também é um direito historicamente conquistado. Da mesma forma, não 
se deve esquecer que, como todo e qualquer espaço social, a escola é campo de disputa potencial entre 
concepções de mundo antagônicas (que se materializam em práticas, formas de comportamento e 
preceitos organizativos) a partir das quais cada um de nós orienta sua existência social. 
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destas classes em uma força de trabalho de determinado tipo: exatamente dos sujeitos 

capazes de consentir ativamente com a proposta político-ideológica conformadora 

daquele projeto hegemônico (não esquecendo, porém, que tal integração se dá a partir 

da base produtiva; seu ponto de partida, como Gramsci deixa claro, são as mudanças no 

âmbito do nível estrutural). Ao cumprir a tarefa de “elevar a grande massa da população 

a um determinado nível cultural e moral” (GRAMSCI, op. cit., p. 284), o Estado está 

igualmente garantindo condições tanto para incrementar o desenvolvimento das forças 

produtivas quanto para solidificar o papel da burguesia industrial como classe dirigente. 

 De resto, é preciso que se diga que tal processo de integração político-ideológica 

não deve ser entendido de maneira mecanicista (no sentido de não captar seus aspectos 

contraditórios, tomando-o como isento de resistências de caráter objetivo e/ou 

subjetivo). Isto porque, de acordo com Gramsci, quanto mais uma classe é 

autenticamente hegemônica, mais ela cria condições para que as classes adversárias 

possam, através de sua organização política, construir um movimento de ruptura frente à 

aquela classe hegemônica. A hegemonia aparece assim, também, como um processo 

contraditório. 

 Uma classe ou fração de classe (ou bloco de classes) no poder torna-se 

efetivamente hegemônica a partir do momento em que consegue obter, tanto por parte 

das classes aliadas quanto, e principalmente, por parte das classes subalternas, uma 

identificação destas com o seu projeto ideológico de dominação. Quando sua visão de 

mundo particular universaliza-se, sendo compreendida pelas classes 

dirigidas/dominadas como sendo a única interpretação possível da realidade.  Isto 

significa dizer: quando os membros das classes sobre as quais se exerce a 

direção/domínio constituem-se em agentes de defesa prática e teórica dos valores 

conformadores da concepção de mundo dominante; quando a capacidade de elaboração 

intelectual de tais sujeitos coloca-se a serviço do projeto hegemônico dominante 

constituindo-os como um cidadão-funcionário, isto é, aquele que é “ativo na vida social 

conforme a direção traçada pelo Estado-Governo” (GRAMSCI, op. cit., p. 200) sendo 

sua atividade política tanto mais eficaz quanto mais este mesmo “funcionário” for capaz 

de convencer a outros da justeza da hegemonia da classe dirigente. 

 Sendo assim, a obtenção de um consenso “espontâneo” daqueles sobre os quais 

se exerce a direção/domínio significa a sua transformação em agentes de propagação 

(com maior ou menor consciência de tal papel) das diretivas elaboradas pelo Estado, as 

quais deveriam tornar-se “regulamentos de aplicação particular a zonas de vida restrita e 
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individualizada” (GRAMSCI, op. cit., p. 302). Dessa forma, portanto, uma das 

condições essenciais de efetivação e manutenção de uma hegemonia orgânica por parte 

de uma determinada classe (ou bloco de classes) no seio da sociedade capitalista, ou 

seja, do estabelecimento de um consenso, constitui-se na existência de uma ampla 

camada de tais “cidadãos-funcionários”. 

 Em que pese a elevação tanto absoluta quanto relativa dos níveis de 

conhecimento formal que deve ter hoje aqueles que se destinam aos postos de trabalho 

menos qualificados e/ou situados nos níveis mais baixos da hierarquia ocupacional, a 

formação para o exercício do trabalho simples destinado à maior parte da população 

escolar brasileira e, mais particularmente, as iniciativas de escolarização compensatória 

daqueles que sequer puderam completar seus estudos na precária escola de massas que 

temos, têm se orientado decisivamente pelo objetivo de disseminação de princípios, 

valores e comportamentos que conformam o perfil ideal desejado do indivíduo 

“empreendedor” e “protagonista” tanto no mundo trabalho quanto na vida política e 

social da coletividade. Esta a proposição que se pretende comprovar tendo como objeto 

a análise de uma ação formativa de amplo alcance implantada pelo Estado 

contemporaneamente. 

 

 

O ProJovem Urbano e a formação para o protagonismo empreendedor 

 

Dentre as iniciativas voltadas à superação do quadro de precariedade da 

formação escolar inicial da maior parte dos brasileiros que se encontram acima dos 14 

anos de idade e que não concluíram o nível fundamental de ensino, destaca-se o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária 

– ProJovem. Tal programa, formulado como parte da Política Nacional de Juventude 

apresentada em 2005 pelo governo Lula da Silva e institucionalizado através de Decreto 

promulgado no ano de 2008, tem por finalidade “executar ações integradas que 

propiciem aos jovens brasileiros reintegração ao processo educacional, qualificação 

profissional em nível de formação inicial e desenvolvimento humano” (Decreto 6.629 

de 04/11/2008). 

Recentemente renomeado para ProJovem Integrado, compreende atualmente 

quatro linhas de atuação distintas: ProJovem Urbano, sob responsabilidade da 

Secretaria-Geral da Presidência da República; ProJovem Campo – Saberes da Terra, sob 
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responsabilidade do Ministério da Educação; ProJovem Trabalhador, sob 

responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego; e ProJovem Adolescente – 

Serviço Socioeducativo, sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome. 

O ProJovem Urbano2 tem oficialmente como finalidade permitir que seus 

participantes possam concluir nível fundamental de escolaridade, obter uma 

qualificação profissional básica e participar de iniciativas que promovam algum tipo de 

melhoria na comunidade onde vivem. Sendo assim, mais que uma iniciativa de 

formação escolar e de preparação para o mundo do trabalho (objetivos anunciados do 

programa), o ProJovem Urbano configura-se como um processo formativo voltado para 

a produção de um indivíduo capaz de assumir-se como promotor de mudanças positivas 

na sua própria vida e na da sociedade brasileira como um todo, a começar pela melhoria 

da “qualidade de vida” da comunidade onde está domiciliado. 

Procura-se formar um sujeito com vontade e capacidade de “participar”. 

Participação identificada à natureza mesma da cidadania vivenciada de forma ativa no 

seio de uma sociedade democrática. Mas também participação que assume 

inequivocamente um sentido de realização mais pessoal que coletiva, de um esforço de 

intervenção na realidade social que se constrói primeiramente como atividade individual 

exemplar e que vai se tornar coletiva na medida em que outros passem igualmente a 

incorporar tal atitude, e valores dela embasadores, promovendo pela soma destes 

mesmos esforços particulares um ganho para os que venham a usufruir dos benefícios 

de tal ação. Se é verdade que a prática cotidiana do trabalho voluntário proposto pelo 

ProJovem Urbano possa se efetivar sob a forma de uma organização e participação 

coletivas, o processo formativo que pretende propiciar a existência daquela ação 

voluntária tem sua realização materializada através de práticas e procedimentos 

didático-pedagógicos  centrados na mobilização primeiramente do indivíduo a qual 

levará concomitantemente ao aparecimento do grupo de “protagonistas” singulares. É 

assim que, ao introduzir o tema formativo Participação Cidadã, o Guia de Estudo da 

                                                 
2 Quando de seu lançamento em 2007 o programa previa o atendimento, até o fim de 2010, de um total de 
900.000 jovens entre 18 e 29 anos que saibam ler e escrever, mas que não tenham concluído o ensino 
fundamental. Os alunos do programa fazem jus a uma bolsa no valor de R$ 100,00. Já os alunos do 
ProJovem Trabalhador, que devem ter concluído o ensino fundamental ou o ensino médio, fazem jus a 
uma bolsa de R$ 600,00. Esta diferença indica por si só o caráter muito mais compensatório que 
profissionalizante do ProJovem Urbano. 
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Unidade Formativa I (utilizado como livro didático pelos alunos do programa) enuncia 

que: 

 

O ProJovem Urbano acredita que você tem potencial para promover 
grandes transformações na sociedade brasileira, e sua participação é 
muito importante para o desenvolvimento do país. (VILLAS-BOAS, 
2008, p. 283) 

 

Cabe considerar aqui também que tal participação aparece igualmente como uma 

espécie do que poderíamos talvez chamar de “cidadania de gueto”, isto é, aquela que 

fica circunscrita identitária e espacialmente a uma parte do tecido social. A ação de 

participação e/ou de reivindicação é promovida por indivíduos que se identificam 

enquanto parte de uma rua, um quarteirão, um bairro, mais raramente um município. E 

ela diz respeito aos problemas e “carências” aí presentes e vivenciados pessoalmente 

pelo aluno do ProJovem. Esta vivência é que lhe dá legitimidade para falar em nome da 

comunidade, mas também serve para justificar sua responsabilização pela resolução 

daqueles problemas. Deve-se cobrar do poder público a sua efetiva atuação em um dado 

espaço social, porém, sabendo-se que na eventual impossibilidade ou demora desta 

atuação é a própria comunidade, mobilizada pelo(s) protagonista(s), que precisa 

assumir a sua parte (já que não se pode esperar “que o Estado faça tudo por nós”). Cabe 

aqui chamar a atenção para o fato de que esta mesma lógica vem se materializando não 

coincidentemente no fenômeno da atuação de grandes empresas ou conglomerados 

empresariais como promotoras de uma política de melhoria das condições de vida da 

população que se encontra direta ou indiretamente sob a esfera de influência daquelas 

organizações e que justamente por isso podem usufruir de bens e serviços ainda 

escassos ou mesmo inexistentes para a maior parte da população brasileira (em 

particular o acesso a uma educação de qualidade e a serviços médicos também 

qualificados). Se não se pode desconsiderar que qualquer forma de mobilização 

individual ou coletiva representa potencialmente uma ampliação do horizonte formativo 

de todo cidadão (é isto, aliás, que define o caráter ativo inerente ao exercício da 

cidadania), a incorporação de uma atitude de auto-responsabilização permanente pelo 

estado das condições de vida próprias e/ou dos demais que são como nós pode vir a 

contribuir para o estabelecimento de uma espécie de “mercado autônomo de bens 

sociais” no qual quem consegue produzir maior grau de mobilização ou consegue 

mobilizar mais recursos materiais da comunidade (incluindo a eventual contribuição de 



 8 

empresas interessadas, etc.) têm a possibilidade de, se não solucionar, pelo menos 

minorar os problemas que afligem uma dada comunidade. O seguinte depoimento de 

uma aluna do programa na cidade de Boa Vista-RR mostra que, mesmo partindo de uma 

justa crítica à ausência de direitos básicos que constitucionalmente cabe ao Estado 

garantir, pode-se facilmente passar a atribuir exclusivamente aos que sofrem aquela 

ausência a responsabilidade pela sua situação já que estes não se mobilizam, no limite 

acabando por merecer sua situação: 

 

Para as pessoas terem mais qualidade de vida, ainda é preciso fazer 
muito, porque só quem tem uma boa qualidade de vida são aquelas 
pessoas que têm uma vida financeiramente boa. A pessoa tem que ter 
acesso à saúde, educação e lazer. Nós temos que fazer valer nossos 
direitos. Muitas vezes a gente se cala, não procura informações para 
saber como agir. No meu bairro, tem uma associação de moradores, 
mas não funciona, porque a comunidade não cobra do presidente. 
Acho que podia ter curso de culinária, de bordado e outros, mas nada 
disso tem. No meu bairro, não tem posto de saúde, não tem escola, 
nem área de lazer, mas ninguém cobra, ninguém vai atrás. Assim, 
como podemos ter qualidade de vida? (ZAMBERLAN & PASSOS, 
2008, p. 315) 

 

De novo aqui, nada contra a mobilização coletiva para a melhoria das próprias 

condições materiais ou imateriais de existência. No entanto, o risco trazido pela 

transformação desta mobilização “solidária” em uma suposta alternativa à ação do 

poder público (esta sim dotada, por excelência, de uma natureza equalizadora, na 

medida em que universal) que deve ser generalizada e tornar-se regra é o de cristalizar a 

concepção liberal clássica da escolha racional dos indivíduos como base para a 

explicação da desigualdade social. Em outras palavras, considero que há aí presente o 

risco de se responsabilizar a vítima pela não resolução dos limites de suas condições de 

existência (não se mobilizaram, não se fizeram “senhores de sua história”, não foram 

protagonistas enfim). É exatamente na justificativa e explicação do funcionamento 

didático da parte de formação básica para o trabalho, que se constitui no coração do 

ProJovem Urbano, que este movimento de interiorização do comportamento que 

caracteriza os indivíduos empreendedores (a noção de protagonismo acaba por se 

identificar às formas de ser que definem igualmente o tipo ideal de indivíduo definido 

pela concepção de mundo empresarial) vai ser mostrado como o caminho por excelência 

da transformação do aluno em um indivíduo “muito importante para o desenvolvimento 

do país”. 
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Dessa forma, o capítulo referente ao tema da qualificação profissional do Guia 

de Estudo destinado aos alunos do ProJovem Urbano é ilustrado pela foto de uma mão 

jovem no ato de oferecimento de um cartão de visitas. Indubitavelmente este ato 

representa tanto o objetivo de produzir futuros candidatos à competição no mercado de 

trabalho quanto à concepção de que o aluno do programa deve ser antes de tudo um 

“empreendedor”, um bom vendedor de si mesmo. Mais do que o fornecimento de um 

conhecimento técnico particular, é o sentido de uma formação para o 

empreendedorismo que assoma como linha mestra do projeto pedagógico do ProJovem 

Urbano. Afinal, como se afirma no livro destinado aos alunos do programa: “Quem fica 

parado é poste!” 

Embasa tal orientação uma concepção do sentido do trabalho como a atividade 

produtora por excelência tanto da identidade do indivíduo como alguém que se sente 

capaz de contribui para o desenvolvimento da sociedade – alguém útil, que tem algo a 

oferecer, que tem valor – quanto de seu reconhecimento por parte da sociedade 

exatamente como alguém dotado de qualidades e conhecimentos úteis, isto é, que 

tenham serventia prática. Apareceria aí então uma visão reducionista da vivência social 

na medida em que se toma o exercício de uma ocupação economicamente produtiva 

como o eixo estruturante da vida de cada um de nós em sociedade. Erigindo o 

pertencimento a um espaço produtivo como o meio através do qual se promove a 

vinculação do sujeito à coletividade na qual este se reconhece o ProJovem Urbano 

termina por orientar-se por uma concepção eminentemente redutora da vida social; por 

outro lado, ao apresentar a atividade de trabalho como necessária ao bem-estar de todos 

na sociedade e, portanto, tornando equivalentes todos as formas de inserção no interior 

do processo de produção, também se produz um obscurecimento das relações que 

condicionam a realização do trabalho na sociedade capitalista. Ser capaz de trabalhar é o 

que permite a qualquer um de nós a prerrogativa e a possibilidade de ter uma utilidade 

social na medida em que passamos a adequar nossas capacidades às necessidades da 

sociedade (Méda, 1998): 

 

O TRABALHO COMO REALIZAÇÃO 
Homens e mulheres sempre transformaram a natureza por meio do 
trabalho. O trabalho é uma atividade tão antiga quanto a existência do 
ser humano sobre a face da Terra e pode ser visto de muitas maneiras: 
- como a forma pela qual homens e mulheres conseguem garantir sua 
subsistência e sobrevivência; 
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- como uma atividade que inclui as pessoas na vida social e permite 
que adquiram novos conhecimentos e amizades; 
- como a forma de cada pessoa desenvolver seus talentos e 
habilidades; 
- como um meio das pessoas se sentirem necessárias e úteis. 
Além de satisfazer necessidades da pessoa, o trabalho deve trazer 
algum tipo de realização social. Deve ser valioso para quem o faz e 
também para a sociedade. Quando o trabalho tem essas 
características, as pessoas, em geral, sentem-se realizadas. 
(ZAMBERLAN & PASSOS, op. cit., p. 312) 

 

Tendo como orientação esta visão apresentada acima, a proposta pedagógica do 

programa aqui referido, no que diz respeito ao fornecimento de uma formação 

profissional básica e instrumental aos que dele participam como alunos, se realiza em 

dois momentos. Primeiramente é oferecida uma Formação Técnica Geral (FTG) a qual 

se configura em uma introdução geral ao mundo do trabalho contemporâneo e assume 

um caráter essencialmente moralizante já que se trata de promover uma 

“conscientização” do aluno frente ao seu comportamento enquanto trabalhador e 

cidadão. A interiorização do que deve ser um comportamento “eficiente” a ser praticado 

em todos os momentos da vida do aluno do programa aparecerá como pré-requisito 

garantidor de uma atuação exemplar no exercício de uma ocupação, por mais simples 

que esta seja: 

 

Os conhecimentos oferecidos na Formação Técnica Geral-FTG 
podem ser úteis em diversos aspectos de sua vida profissional. É um 
saber amplo que vai ajudá-lo nas ocupações dos Arcos Ocupacionais 
e em qualquer outra atividade, mesmo naquelas do seu dia-a-dia. Por 
exemplo: você vai aprender técnicas de planejamento que poderá usar 
para planejar seu orçamento doméstico! (idem, ibidem, p. 322) 

  

Que o aluno aprenda a ser como condição para ser capaz de fazer se constitui 

efetivamente na principal meta do ProJovem quanto à sua face de formação (simples) 

para o mundo do trabalho. Um mundo do trabalho que se apresenta organizado com 

base em uma racionalidade neutra e naturalizada na medida em que toda diferenciação 

interna aí existente é produzida exclusivamente para propiciar tanto o máximo 

rendimento do trabalho de cada um (o que beneficiaria a todos na sociedade 

indistintamente) quanto para reforçar a identidade do trabalhador como alguém que 

colabora para o sucesso de uma dada coletividade produtiva, ele pode dessa forma se 

reconhecer e ser simultaneamente reconhecido como um indivíduo útil. A exposição de 

tal entendimento faz-se com uma candura que beira a ingenuidade (ou será o cinismo?): 
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No mundo do trabalho, o saber técnico geral pode facilitar: 
- A execução de tarefas específicas: a visão geral do trabalho facilita 
a execução das tarefas específicas. Por exemplo: conhecendo a 
divisão do trabalho, o trabalhador reconhece suas atividades 
específicas como parte de um conjunto maior. Sabe que seu trabalho 
é de cooperação para obter um resultado comum. A mesma coisa 
acontece com a preparação. Antes de iniciar qualquer trabalho, o 
trabalhador se preocupará em organizar o material, instrumentos e o 
que mais for necessário. 
- A mobilidade profissional: se você tem um conhecimento básico 
sobre as diferentes formas de trabalho não fica totalmente 
desorientado ao mudar de ocupação. Se sair da padaria e for trabalhar 
no salão de beleza, o conhecimento da necessidade de cooperar para 
o resultado comum, de preparar adequadamente sua atividade, de 
planejar suas tarefas aparecerão no resultado do seu novo trabalho. 
(idem, ibidem, p. 323) 

 

Em um segundo momento do curso, após cumprida sua etapa básica, o aluno 

entra em contato com uma profissionalização básica em uma área específica de atuação 

profissional dentro dos denominados “arcos ocupacionais”. Já na apresentação desta 

configuração fica patente o viés comportamental do programa pois que se adota um tom 

de afirmação incisiva dos benefícios trazidos por este e se oferece um modelo fechado e 

absoluto do que é ser um “bom trabalhador” no mundo de hoje: 

 

Sabemos que você precisa ganhar a vida. E quer ampliar suas 
possibilidades de trabalho, seja em um emprego ou organizando um 
pequeno negócio. 
Pensando nisso, o ProJovem Urbano tem uma parte de Qualificação 
Profissional. 
Você vai gostar do modo como ela será feita, pois vai ter formação 
básica em diversas ocupações interligadas. Esse conjunto de 
ocupações interligadas chama-se “arco ocupacional”. 
Você poderá escolher um entre os “arcos ocupacionais” que forem 
oferecidos na sua cidade. Essa oferta será feita de acordo com as 
oportunidades de trabalho que existem ou podem existir no local 
onde você vive. 
Assim, terá várias opções para tornar-se um ótimo profissional. 
(SALGADO & AMARAL, 2008, p. 11) 

 

Sob a denominação “qualificação profissional”, o que o ProJovem Urbano 

efetivamente oferece é a incorporação de um “ethos do trabalho bem feito”, ou seja, 

trata-se de incorporar uma determinada concepção do que é o fazer do trabalho 

contemporaneamente: um trabalho cooperado, com qualidade, em que bons patrões e 

bons empregados produzem com eficiência para o bem de todos. A divisão social do 
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trabalho é tomada em um sentido durkheimiano, como processo natural e inevitável no 

interior do qual todos, independente de sua função particular, têm a mesma importância 

na medida em que contribuem igualmente para o bem comum: 

 

Um exemplo de conhecimento técnico geral é a divisão do trabalho. 
Em quase todos os trabalhos existe uma divisão de funções. Assim, 
as atividades são feitas com maior rapidez e, em geral, os resultados 
são melhores. A divisão do trabalho exige que todos cooperem para 
que o trabalho seja realizado. 
Veja a construção de uma casa. É possível erguer sozinho uma casa 
inteira? Sim, é possível. Mas é muito mais difícil e mais demorado do 
que construir a casa em conjunto. (...) Por isso, o trabalho costuma 
ser dividido: cada um exerce sua função, e a casa fica pronta 
rapidamente e com melhor qualidade. (ZAMBERLAN & PASSOS, 
op. cit., p. 321) Em negrito no original 

  

Tem-se aí como horizonte a incorporação por parte do postulante a uma futura 

ocupação no setor industrial em particular e no mercado de trabalho de um modo geral 

dos conhecimentos específicos requeridos por uma determinada atividade profissional, 

mas também, e principalmente, de uma atitude mental nova, isto é, do 

compartilhamento consciente de uma determinada concepção ideológica balizadora da 

sua atuação profissional calcada na valorização do comprometimento e da participação 

e no “amor pelo trabalho bem feito”, por um trabalho “de qualidade”: 

 

Na nossa sociedade, fala-se muito em trabalho qualificado e na 
necessidade de os trabalhadores se qualificarem. As atividades 
profissionais que exigem mais qualificação sempre foram e ainda são 
as mais valorizadas. Essas ocupações fazem parte do que se chama de 
trabalho qualificado, ou seja, trabalho que exige conhecimentos 
técnicos específicos que podem vir dos estudos e/ou serem obtidos 
com a experiência. 
Também existem ofertas de trabalho com menos exigência de 
qualificação. Para exercer essas atividades, não são necessários 
conhecimentos específicos nem saberes técnicos reconhecidos. Mas, 
certamente, os trabalhadores que exercem essas atividades 
desenvolvem suas próprias técnicas, conseguindo agilidade e 
eficiência. (idem, ibidem, p. 308) 

 

 O cidadão-trabalhador não é, dessa forma, apenas o que produz a riqueza mas 

sim, aquele que se compromete com a qualidade da riqueza produzida.  Em última 

instância, aquele que executa consciente ou inconscientemente um trabalho malfeito não 

apenas compromete a lucratividade da empresa como solapa o direito dos demais 
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cidadãos – entendidos neste sentido essencialmente como consumidores – a adquirirem 

um bem de qualidade. 

Se o exercício de uma profissão já transformaria por si só em cidadão ao 

indivíduo que trabalha – desde que este, é claro, se paute pelos direitos de sua 

contraparte, isto é, o cidadão-cliente – este se torna tão cidadão quanto o portador de um 

diploma do ensino superior, ou seja, todos os que contribuem para o desenvolvimento 

econômico do país seriam igualmente cidadãos (“produtivos”, “trabalhadores”), 

possuiriam a mesma importância. 

Reafirma-se também aí a concepção liberal de democracia social baseada na 

existência de igualdade de condições para que os indivíduos possam competir 

livremente entre si.  A seleção dos mais aptos e capazes para o exercício de uma 

ocupação se dando única e exclusivamente por critérios de mérito é enfatizada como 

objetivo central a ser alcançado pela Reforma da Educação Profissional.  Produz-se 

assim a reafirmação também da justificativa liberal clássica para a existência da 

desigualdade social: os mais capazes e talentosos tornam-se os vencedores da corrida 

por um lugar ao sol; os que ficam pelo caminho, ou não possuem os requisitos 

necessários para enfrentar tal competição, ou não souberam aproveitar as oportunidades 

que tiveram, particularmente quanto à sua vivência escolar. Dessa forma, por exemplo, 

ao ilustrar em um quadro comparativo duas formas opostas de atitude pessoal no 

contexto da vivência de um trabalho rigorosamente igual o citado Guia de Estudo do 

aluno do ProJovem lista as seguintes falas de dois “trabalhadores”: 

 

Zé: - Meu trabalho ajuda a produzir coisas que melhoram a vida das 
pessoas. Trabalhando eu ganho o meu sustento e o da minha família. 
E sempre aprendo mais, estou me desenvolvendo. Nas minhas folgas 
eu me divirto com parentes e amigos. Ô vida boa.  
João: - Sei lá pra que serve o meu trabalho. O patrão manda e eu faço. 
Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E ganhar uma miséria. Ô trabalho 
besta, todo dia a mesma coisa. Eu não tenho folga. Trabalho todos os 
dias, como os escravos. Ô vida besta. (idem, ibidem, p. 314) 

 

O sentimento do dever cumprido deve constituir-se na motivação básica 

daqueles que virão a exercer uma determinada atividade profissional; a possível 

reivindicação de uma maior retribuição financeira por um trabalho de maior 

produtividade e qualidade apresenta-se aqui quase como algo mesquinho, egoísta, pois 

que, assim como o crente que dirige suas orações a Deus sem esperar por isso alguma 
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recompensa material, também o trabalhador deve ter como motivação intrínseca de sua 

atividade criadora de valor a própria satisfação pessoal. 

Ao mesmo tempo, aponta-se a necessidade de uma permanente preparação por 

parte do trabalhador para adaptar-se a diferentes funções e/ou postos de trabalho. O 

fenômeno da polivalência ou multifuncionalidade exige do aspirante a um posto de 

trabalho ser sempre capaz de.  Estar preparado para constantes mudanças, ser adaptável, 

flexível, vai tornar-se condição mesma da própria concepção de cidadania em 

construção: 

 

A valorização do trabalhador: hoje em dia não é apenas o saber 
específico que conta, mas a experiência e a capacidade de se adaptar 
a diferentes tarefas e funções. Os conhecimentos básicos da FTG 
facilitam a atualização do trabalhador, capacitando-o a enfrentar as 
mudanças e exigências do mercado de trabalho, que demanda 
profissionais capazes de se adaptarem a funções diferentes. (idem, 
ibidem, p. 323) 

 

Vemos assim também, que a produção de mercadorias torna-se um compromisso 

fraterno de todos, pois que desse processo todos se beneficiam.  Obscurece-se nesse 

ponto o fato de que o usufruto de tais benefícios está longe de ser razoavelmente 

equânime na sociedade brasileira.  Muito pelo contrário, a apropriação da riqueza 

produzida socialmente reflete a profunda desigualdade sócio-econômica que se constitui 

em uma das características marcantes de nosso país. 

 Dessa forma, a idéia de que o futuro profissional deve estar preparado para a 

vivência de situações permanentemente mutáveis e instáveis – como um bom escoteiro: 

sempre alerta! – apresentada, para além de sua natureza de fato consumado e inevitável, 

como um fenômeno essencialmente positivo, marca destes novos tempos de mudança, 

constitui-se na verdade em um engodo. 

Pois que tal instabilidade, longe de representar um mundo do trabalho onde se 

está constantemente adquirindo “saberes e competências” novos (advindos do exercício 

de variadas funções e tarefas em um determinado posto de trabalho ou ligadas à 

ocupação de diferentes postos de trabalho), no quadro das relações de precariedade que 

marcam o mercado de trabalho no Brasil, representa na prática o estar “preparado” para 

a aceitação de empregos de baixa qualidade, para a realização de tarefas extras não-

remuneradas, para trabalhar no limite de sua capacidade física e mental. 
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Conclusão 

 

Entendo que o programa aqui discutido tem como diretriz central a disseminação 

de uma “cultura empreendedora” entre seus alunos, isto é, a disseminação dos valores, 

atitudes e comportamentos característicos dos empresários inovadores.  

O aluno do ProJovem Urbano deve neste sentido passar a compartilhar da 

mesma visão de mundo possuída pelos empresários; seja porque as possibilidades de 

obtenção de um emprego são escassas e, dessa forma, ele deve estar disposto a “abrir 

seu próprio negócio”; seja porque a atitude mental de “se colocar no lugar do outro”, 

neste caso, do proprietário da empresa, aparece como uma necessidade nas organizações 

produtivas contemporâneas.  Isto porque nestas últimas a obtenção de um forte 

comprometimento por parte da força de trabalho frente às orientações, decisões e 

políticas que governam o processo de produção torna-se um elemento fundamental 

tendo em vista a produtividade e lucratividade. 

Tal capacidade empreendedora, por sua vez, deve estender-se para além dos 

muros e paredes das fábricas e escritórios; deve espraiar-se para espaços sociais mais 

abrangentes, pautando assim as próprias experiências coletivas de fruição do tempo 

livre e de organização comunitária. 

Em resumo, nesta nova sociedade em formação todos devem encontrar-se 

prontos para dar uma contribuição produtiva para o aumento da riqueza do país; seja 

como um cidadão-trabalhador modelo nas organizações inovadas seja criando seu 

próprio negócio individual ou coletivamente.  Pois afinal o que não faltariam seriam 

oportunidades de enriquecimento para aqueles dispostos a “tomar o destino em suas 

próprias mãos”. 

A atitude mental que deve passar a ser compartilhada por aqueles que desejam 

melhorar suas condições de existência é aquela possuída pelos empresários. 

Incorporando tal atitude – qualidade dos indivíduos de sucesso, dos vencedores – o 

egresso do ProJovem Urbano terá em suas mãos a chave mágica que permite abrir as 

portas do mercado de trabalho ou mesmo, as de sua própria empresa.  Trata-se apenas 

de saber empreender. 
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