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Resumo 
 

O estudo ora apresentado é um recorte de um dos projetos do grupo Kairós. As 

discussões desenvolvidas versam sobre Trabalho e Emprego, buscando perceber como estes 

conceitos são compreendidos a partir do discurso de pedagogas formadas em um curso de 

Pedagogia de uma Universidade do Rio Grande do Sul. Com esta pesquisa foi possível 

evidenciar a necessidade de ampliar as discussões sobre este tema, já que a maioria das 

pedagogas demonstrou não estabelecer relação entre Trabalho e Emprego.  

 

Introdução 
 

Esta pesquisa é parte do projeto “O Curso de Pedagogia e as multifaces do 

Trabalho/Emprego na área de Educação: análises, perspectivas e desafios”, desenvolvido pelo 

Grupo Kairós – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Políticas Públicas e Educação. 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de discutir sobre as categorias Trabalho e Emprego 

a partir da compreensão de pedagogas. Esta proposta tem como objetivo estabelecer relações 

entre as concepções de Trabalho e Emprego consideradas categorias centrais para o grupo de 

pesquisadoras. Para discutir sobre estas categorias o grupo tem como base a seguinte 

conceituação de Trabalho (ANTUNES, 2005; FERREIRA, 2010) e Emprego (FERREIRA, 

2010): Trabalho é considerado um processo, produção e transformação, não necessariamente 

com valor representativo atribuído a ele. Ao se falar sobre trabalho entende-se o sujeito ciente 

do processo e o produto de seu trabalho. O Emprego pode ser compreendido como um espaço 

que estabelece um vínculo, pode ser uma relação com a transformação da matéria e uma troca 

de valores e reprodução sem reflexão.  
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Assim, apresentar-se-á, no decorrer deste trabalho, a trajetória percorrida pelas 

pesquisadoras e a relevância desta pesquisa ao se pensar as categorias Trabalho e Emprego.  

 

Metodologia 
 

O presente estudo é uma pesquisa de abordagem qualitativa e tem como procedimento 

um amplo Estudo de Caso. Para a coleta de dados foi utilizado uma ferramenta eletrônica 

(chat) para discutir os principais conceitos desta pesquisa. A escolha de tal ferramenta 

justificou-se pela indisponibilidade dos pedagogos comparecerem ao encontro presencial. 

Outro fator relevante para essa escolha foi a questão de tempo, elemento que em diversos 

momentos impossibilitou encontros presencias, e também organização das atividades do 

grupo de pesquisa, sendo que em pesquisas anteriores realizadas com trabalhadores, o tempo é 

sempre um fator que favorece ou não a participação em projetos.  

 O grupo de pesquisadores e o grupo composto para as discussão no chat constitui-se 

por 10 participantes, sendo todos estes, pedagogas formadas no curso de Pedagogia de uma 

Universidade do Rio Grande do Sul. 

A partir do chat foram organizados encontros sistematizados em duas etapas:   

1) envio de um texto sobre as categorias Trabalho e Emprego para embasar e direcionar as 

discussões;  

2) debate abrangendo a percepção das pedagogas e os conceitos apresentados pelo grupo de 

pesqusiadoras.  

Para compreender esses processos de interação entre o sujeito e esses elementos tendo 

como base o seu discurso, utilizou-se a Análise de Conteúdo, baseada em Bardin (2006). 

Assim, seguindo o percurso metodológico aqui relatado, buscou-se alcançar os 

objetivos propostos e apresentar considerações acerca do Trabalho e Emprego a partir do 

discurso de pedagogas. 

 

 

Resultados e Discussão 
 

São poucos os autores que conceituam Trabalho e Emprego. Ferreira (2010) apresenta 

de forma objetiva esses possíveis conceitos:  

O trabalho está relacionado teleologicamente ao que é o ser humano, sua capacidade 

de intervir na natureza e de se constituir cidadão. O emprego diz respeito à 

capacidade dos seres humanos de manterem-se, de poderem consumir. O trabalho 

estabelece a condição de o mundo humano existir, o emprego reproduz as relações 

sociais, viabilizando as condições materiais de sobrevivência, mediante a venda da 

força de trabalho e um salário (FERREIRA, 2010, p. 210). 
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As discussões permeadas neste ambiente virtual (chat) focaram a dificuldade de 

conceituação de Trabalho e Emprego no discurso das pedagogas participantes. Muitas 

afirmaram que Trabalho era igual a Emprego. Porém, a partir das discussões do grupo elas 

começaram a repensar sua opinião. A pedagoga 5 afirma: “[...] penso que eu tenho um 

emprego (atuo como professora), mas não faço a reprodução pela reprodução tenho o intuito 

de ter renda, claro, mas não vejo o que faço como reprodução sem questionamento, por isso 

também sou trabalhadora” (PEDAGOGA 5). 

Assim, após as discussões no chat, percebeu-se que as pedagogas passaram a 

compreender que Trabalho e Emprego são complementares. 

 

Conclusão 

 
A partir da investigação aqui apresentada concluiu-se que o tema pesquisado neste 

trabalho é de grande relevância, pois há poucos estudos nessa área, o que ressalta a 

importância do diálogo e reflexão sobre o trabalho dos pedagogos e como este profissional 

compreende Trabalho e Emprego. 

Destaca-se que alguns dos sujeitos da pesquisa ainda hesitam sobre a conceituação 

apresentada pelo grupo, mas compreendem como necessária essas discussões, pois mexem 

com questões até então sem significado para eles, mas que estão imbricadas em seus 

discursos, principalmente no que se refere à questão de poder estar trabalhando e ter um 

emprego na área que está licenciado, ou melhor dizendo, podendo ocupar o seu lugar social 

como trabalhador. 
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