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É necessário estudar para ter uma vida melhor: fato ou boato? 

Glaucia Maria Morais França Avelar 

 

A concepção da educação como mola propulsora do desenvolvimento econômico e 

social foi gestada de tal forma que está impregnada nos discursos de diferentes atores do 

cenário social, político e econômico do país. Nos discursos oficiais encontramos 

recorrentemente a ideia de que a educação é a chave do desenvolvimento. O Banco 

Mundial, instituição financeira internacional que concede empréstimos a governos 

mediante critérios previamente estabelecidos que lhe conferem poder de interferência no 

estabelecimento das políticas públicas dos países que lhe são devedores, propaga 

intensivamente a ideia de que o desenvolvimento e a erradicação da pobreza estão 

diretamente relacionados à educação. A classe trabalhadora acredita que a educação é a 

ponte que pode promover a ascensão social, através da inserção no mercado de trabalho 

em melhores postos, com maiores salários. Para qualquer lado que se olhe, lá está a 

educação como a chave para o crescimento e a consequente solução das mazelas sociais. 

Mas de onde vem esta concepção? E onde reside sua força para que se constitua em 

ideário que permeia várias sociedades, marcando presença no discurso de atores tão 

diferentes?  

Estas questões nos remetem para a Teoria do Capital Humano. Embora as fontes 

primárias desta teoria possam ser localizadas em Adam Smith e Irving Fishing, ambos do 

século XIX, seu nascimento efetivo ocorreu a partir do trabalho de Theodore Shultz, nas 

décadas de 50 e 60, século XX. Segundo a Teoria do Capital Humano, o indivíduo que 

investir em conhecimento passa a ter maiores rendimentos e ascensão social. O capital 

humano é constituído pelos trabalhadores, pois eles são os responsáveis pela produção. 

Possuem habilidades que podem ser aprimoradas à medida que seus conhecimentos se 

ampliam, o que reverte em melhoria de sua produtividade. Assim sendo, esta teoria 

considera que os ganhos aumentam proporcionalmente à produtividade. Assim, o 

trabalhador passa a investir na educação esperando o retorno que ela lhe trará. Isto implica 

em uma busca permanente pelo conhecimento, como fonte de aumento de renda e, em 

situações de baixa oferta de postos de trabalho, como forma de manutenção do emprego. 

A educação torna-se, então, um produto negociável e imprescindível no contexto 

econômico. Através dela agrega-se maior qualidade aos indivíduos. Esta qualidade 

contribui para o desenvolvimento e para o aumento das riquezas materiais do país, bem 



como para o aumento de renda do indivíduo que passa a desfrutar de melhor qualidade de 

vida e do acesso a bens materiais que até então estariam fora de seu alcance. 

Embora esta teoria tenha sido formulada ainda na segunda metade do século 

passado, quem de nós não ouviu argumentação semelhante acerca da necessidade da 

escolaridade? Quem de nós, em algum momento da vida, não defendeu a ideia de que 

estudar é importante para ter uma vida melhor? Ainda hoje, esta ideia está disseminada 

entre os alunos oriundos da classe trabalhadora. Em pesquisa diagnósticai realizada neste 

ano numa das escolas da Rede Municipal de Educação de Goiânia, com os alunos da 

Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, 37% dos educandos que anteriormente 

haviam parado de estudar, apontaram como motivo para o retorno à escola a necessidade 

(importância) do estudo para se obter uma melhoria de vida/um futuro melhor. Quando 

questionados sobre seus projetos de vida, houve grande recorrência de falas no sentido de terminar 

os estudos para oferecer uma vida melhor para a família, subir de cargo, ter uma boa renda, possuir 

bens materiais (carro, moto, casa própria), ser uma pessoa melhor, melhorar a relação com as 

pessoas. Estas falas denotam o quanto a educação escolar é associada à melhoria das condições 

de vida e/ou ascensão social. 

Tal discurso, assim como a Teoria do Capital Humano, são, no mínimo, provocativos. 

Como dizer que a educação e o aumento da renda individual têm uma relação diretamente 

proporcional? Como associar o aumento da escolarização à redução das desigualdades sociais 

através de uma maior socialização de bens produzidos? A Teoria do Capital Humano está a 

serviço de quem: do indivíduo e da sociedade ou do capital e da manutenção do sistema de 

produção? 

Pensando nos jovens, parcela da população onde se concentra a esperança de transformação 

da sociedade, o que temos visto é que as estatísticas mostram um aumento da sua escolaridade. 

Por outro lado, mostram também o aumento do desemprego entre os jovens que são mais 

escolarizados.  Segundo dados do IBGE-PNAD, no período entre 1992 e 2009, houve um aumento 

significativo da população jovem, de 15 a 29 anos, que frequentou ou concluiu um curso superior. 

Em 1992, apenas 6% da população, nesta faixa etária, tinham ensino médio ou estavam 

cursando. Em pouco menos de duas décadas, este índice chegou ao patamar de 16 %, 

PNAD (2009). Contudo, observando o período de 2001 a 2009, os números demonstram 

que, embora o emprego tenha crescido de forma geral para todas as faixas etárias, a taxa 

de desemprego entre jovens com nível superior incompleto e completo se manteve 

praticamente inalterada. Isto significa que o aumento da escolaridade entre os jovens não 

reverteu em melhoria dos índices de inserção no mercado de trabalho neste período.  

Neste sentido, o fato da educação ser considerada como propulsora do 

desenvolvimento econômico pode ser fato. Porém, isto não implica em melhoria da renda 

do trabalhador. Na verdade, o investimento em educação não garante sequer o acesso ao 

emprego, haja vista a quantidade de pessoas que concluíram a graduação e até mesmo a 

pós graduação e estão desempregadas. Entretanto, há de se atentar para o fato de que, se 

a educação por si só não garante o emprego, ela constiui-se em um dos filtros para a 

obtenção do mesmo. Isto significa que o indivíduo de baixa escolaridade tem chances 

ainda menor de ingresso e permanência no mercado de trabalho, visto que as vagas 

ofertadas não dão conta da demanda.  



Os postos de trabalho têm sido reduzidos em decorrência do avanço da tecnologia 

em diversas áreas. As empresas, em busca do aumento da competitividade, têm 

promovido reestruturações administrativas e a introdução de novas técnicas de 

racionalização do trabalho, o que reduz os quadros de funcionários. Esta redução dos 

postos de trabalho tem empurrado mais e mais pessoas para o subemprego, alijando-as de 

quaisquer benefícios trabalhistas, além de aumentar o contingente de desemprego 

estrutural. Diante desta problemática, que não é recente, caiu por terra a falácia do pleno 

emprego. Contudo, uma outra palavra passou à ordem do dia: a empregabilidade. A 

educação não mais se constitui em garantia de emprego, mas sim em requisito para o 

desenvolvimento das competências necessárias ao trabalhador para qualificá-lo na 

disputa por uma vaga no mercado de trabalho. Maior qualificação, melhores chances de 

inserção no mercado, melhor desempenho, mais desenvolvimento da economia, melhoria 

da renda individual. Ou seja, apesar de refutada a ideia do pleno emprego, prevalece a 

ideia da educação como caminho para a redução das diferenças sociais, pelo menos no 

que se refere ao aumento do poder aquisitivo decorrente do aumento da renda. Permanece 

viva e circulante a Teoria do Capital Humano. 

O que não se divulga, e nem poderia ser diferente, é que a não qualificação e o 

fracasso individual não é culpa do indivíduo, mas sim de uma estrutura social vinculada 

a um modo de produção que trata de forma desigual e injusta aqueles que não detém o 

capital. As oportunidades criadas não são as mesmas para todos. As novas tecnologias 

requerem trabalhadores com maior qualificação para ocupar os postos de trabalho 

existentes no mercado. Entretanto, grande parte destes postos são destinados aqueles que 

têm acesso a uma educação elitizada. Realmente é necessário se qualificar, mas isto não 

ocorre em qualquer sistema escolar. Os filhos dos detentores dos meios de produção, via 

de regra, não estudam nas mesmas escolas que os filhos da classe trabalhadora. O nível 

de ‘qualificação’ obtido a partir da escolarização não é o mesmo para todos. A despeito 

de algumas exceções que são utilizadas para sustentar a ideologia de que o sucesso 

depende do esforço individual, as escolas da elite continuam formando as elites, enquanto 

as escolas dos trabalhadores os qualificam para postos de trabalho que não lhes 

possibilitam ascender socialmente. Assim, de saída, a escolarização como possibilidade 

de igualdade de condições para a colocação ou recolocação no mercado de trabalho não 

se concretiza. A escolaridade, ao invés de contribuir para a transformação, trabalha a 

favor da manutenção da estrutura social vigente. 

É necessário reconhecermos, entretanto, que a escola não é essencialmente 

reprodutivista. As contradições inerentes ao modo de produção capitalista estão presentes 

em todas as instâncias da sociedade, inclusive na escola. Estas contradições geram um 

movimento onde as forças antagônicas se atritam permanentemente ocasionando recuos 

e avanços no processo de produção da história da classe trabalhadora. Este movimento 

gera interstícios que podem ser aproveitados pelos trabalhadores e pelos que defendem 

sua causa na construção de uma sociedade mais justa. Nesta luta, grandes nomes, a 

exemplo de Demerval Saviani, Paulo Freire, Moacir Gadotti e Gaudêncio Frigotto, 

surgiram na defesa de uma educação a favor da classe trabalhadora e, consequentemente, 

de uma melhor socialização dos bens culturais e materiais. Numerosos já são os que têm 

trabalhado nesta direção, mas ainda há muito o que ser feito. 



Sem dúvidas, não podemos ter a ingenuidade de refutar a Teoria do Capital Humano 

negando a relação existente entre educação e trabalho. Entretanto, não podemos ser 

igualmente ingênuos no sentido de acreditar que ela, a partir do interesse e esforço 

individual, pode solucionar as mazelas da sociedade. Falar em esforço individual é uma 

forma de, além de promover a culpabilização do indivíduo pelo seu fracasso, enfraquecer 

o sentimento de coletividade, ou seja, fazer ruir a gestação de um projeto coletivo de 

sociedade que interesse a todos. É necessário, enfim, que compreendamos que a Teoria 

do Capital Humano, tal como está posta, favorece a manutenção do projeto de sociedade 

capitalista, o qual traz em sua essência a continuidade da exploração do trabalhador 

através da alienação de seu trabalho, em favor da continuidade da acumulação do capital. 
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