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Resumo: O presente trabalho apresenta uma série de dados e análises relativos 
a pesquisa desenvolvida durante a disciplina optativa de Educação e Trabalho, 
ofertada no curso de Pedagogia, da Universidade Regional do Cariri (URCA). A 
pesquisa em questão busca explorar as condições da vida profissional de 
diferentes trabalhadores e trabalhadoras da região do Cariri, num movimento 
dialético no que tange as relações entre trabalho e educação. Os procedimentos 
metodológicos utilizados foi a partir da pesquisa bibliográfica, para se obter uma 
investigação com um embasamento teórico que venha a proporcionar e 
fundamentar a mesma, como também a pesquisa de campo na qual foram 
utilizadas técnicas de entrevistas com funcionários de diversas fábricas afim de 
conhecermos a realidade de cada um na sua vida profissional. Mediante o 
contato com diversos trabalhadores de fábricas da região do Cariri, foram vistos, 
analisados e refletidos vários pontos apresentados nos dados, como as 
perspectivas de futuro, ocupações em tempo livre, pontos positivos e negativos 
do trabalho. Preocupa-se o número de trabalhadores que ainda não tem uma 
perspectiva de vida, ou apenas centram suas perspectivas em crescimento 
dentro da própria empresa, os poucos que sonham em cursar uma faculdade e 
alguns que almejam o trabalho autônomo, mesmo com uma jornada de trabalho 
com uma carga horária com mais de 40 horas semanais, os trabalhadores 
buscam em seu tempo livre um espaço para o descanso, o lazer, o estudo e 
tantas outras tarefas. O estudo buscou dados relacionados a condições de 
trabalho, salário e perspectiva profissional, observou-se que muitos funcionários 
estavam conformados nos cargos que ocupam, outros não têm oportunidades 
pois os horários são trocados constantemente impedindo-os de buscar 
capacitação profissional e até mesmo concluir os estudos, pois os mesmos 
trabalham desde cedo, alguns sentiram receio em contribuir com informações 
aos pesquisadores, os trabalhadores mostraram expectativas de vida, muitas 
vezes centrada na família, e constroem sonhos como que na tentativa de colorir 
a vida, frente ao cinza dos longos dias no chão de fábrica. 
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