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DESENVOLVIMENTO
PARA O TRABALHO OU

FORMAÇÃO PARA A VIDA?

Trata-se, sem dúvida, de um tema apaixonante e desafi-

ador. Como poderiam as empresas participar do esforço

de educar formando cidadãos livres, que reconheçam a

igualdade de todos perante as leis e os princípios de justiça

da sociedade? Deveriam elas se envolver nesta missão?

Blonski considerava a educação como uma ação preme-
ditada, organizada e de longa duração
sobre o desenvolvimento de um organis-
mo; e entendia que a Pedagogia deveria

estudar as melhores formas de organizar
esta ação. "Educar significa mudar, obten-
do novas reações, e elaborando novas for-
mas de comportamento", dizia Vigotski.

As crianças aprendem o que é certo e o

que é errado; primeiro baseadas nas puni-
ções e recompensas e depois para satisfazer
às expectativas da família e do grupo social.
Já adolescentes são capazes de interpretar o

bom comportamento que deve ser cultiva-
do. Mais tarde podem agir na direção da
Lei e da ordem. Finalmente, quando ca-

pazes de definir valores e princípios morais
que devem ser seguidos independentes da
autoridade, podemos dizer que se tornaram

indivíduos maduros.
Desta forma,
ter um alto

nível de
educação deveria tradu-

zir não apenas ter maio-
res conhecimentos for-
mais sobre uma deter-
minada área, mas sa-
ber agir colocando o
coletivo acima do in-

dividual. É por esta

razão que a discussão deste tema é tão importante. Educar
vai além de habilitar alguém para o trabalho.

Se a transformação dos indivíduos a partir da educação
no ambiente da empresa fizesse deles pessoas mais cons-
cientes e capazes de dialogar a favor dos interesses maiores da
sociedade, mobilizando-se em defesa dos mesmos, mesmo

quando contrariassem o interesse específi-
co da empresa onde trabalham, teria sido
atingido um objetivo de interesse da so-
ciedade.

Desde o início do processo de industria-
lização, empresas têm se juntado às insti-
tuições de ensino no esforço de formar pes-
soas, embora nem sempre tenham traba-
lhado juntas e de forma harmoniosa. Não

são poucas as críticas feitas à qualidade do
ensino no Brasil, e mesmo em países onde o
ensino é de excelente qualidade, são

expressivos os investimentos em formação
de pessoas feitos pelo setor produtivo.

Num primeiro momento era preciso
preparar trabalhadores para executar
funções operacionais e promover o desen-
volvimento das habilidades necessárias à

realização das atividades profissionais.
Mais recentemente, os investimentos na
formação de pessoas se voltaram para o

desenvolvimento de competências impor-
tantes para o negócio, e na busca de atitudes adequadas ao

mundo do trabalho.
Ao mesmo tempo em que admiramos a iniciativa das

empresas não podemos deixar de recomendar que da mesma

forma que as instituições do ensino formal, as universidades
corporativas e os departamentos de formação adotem o sig-
nificado mais amplo e mais nobre do educar em benefício da
sociedade.
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