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Introdução

Após dé ca das de re tra ção en vol ven do o in te -
res se pelo tema da ju ven tu de nas Ciên ci as So ci a is, 
ve ri fi ca-se o seu re tor no ao ce ná rio. Mul ti pli -
cam-se, nas Ciên ci as So ci a is, as pes qui sas e os es -
tu dos acer ca da com pre en são mul ti fa ce tá ria des ta 
re a li da de, re fle xo das com ple xas tra mas que com -
põem a so ci e da de. A ju ven tu de cons ti tui-se, pois, 
em en cru zi lha da por onde tran si tam as di ver sas
pro ble má ti cas so ci a is da atu a li da de: tra ba lho,
edu ca ção, cul tu ra, tec no lo gi as, gê ne ro, vi o lên cia,
vul ne ra bi li da des, etc.

Ao mes mo tem po, a gran de ma i o ria dos es tu -
dos re a li za dos na So ci o lo gia do Tra ba lho diz res -
pe i to ao mun do do tra ba lho for mal/as sa la ri a do
re a li za do em em pre sas. Não que não seja ne ces sá -
rio e im por tan te.

Entre tan to, a nos sa cu ri o si da de in te lec tu al nos 
le vou à se guin te ques tão: como vi vem os jo vens
po bres ur ba nos que não es tu dam nem tra ba lham? 
As di ver sas ten ta ti vas de apro xi ma ção a esse uni -
ver so ju ve nil e do tra ba lho, qua se sem pre in vi si bi -
li za do, cons ti tu em as re fle xões que se guem e que
fo ram re a li za das no qua dro do dou to ra men to do
seu autor.

O ob je ti vo a ser per se gui do foi o de es tu dar a
ma ne i ra como jo vens po bres en ca ram o tra ba -
lho, no con tex to das gran des trans for ma ções que 
se pro ces sam no mun do do tra ba lho; como
com pre en dem o tra ba lho e o lu gar que ocu pa em 
suas vi das. Tra ta-se de ana li sar a for ma como en -
fren tam as di fi cul da des re la ti vas à en tra da no
mer ca do de tra ba lho e o de sem pre go; como vi -
vem o tem po dis po ní vel. As es tra té gi as de re sis -
tên cia que cons tro em.

Os im pac tos das trans for ma ções em cur so no
ca pi ta lis mo so bre o tra ba lho são enor mes, re pre -
sen ta dos, por um lado, pelo des mon te da so ci e da -
de de bem-es tar so ci al. No caso bra si le i ro, sem pre 
ti ve mos uma le gis la ção tra ba lhis ta re la ti va men te

fle xí vel, mas que so freu, as sim, for te im pac to de
des re gu la men ta ção a par tir da dé ca da de 1990.
Esta é uma das fa ces da de ses tru tu ra ção pro du ti va 
e que re sul tou, no seu con jun to, em pre ca ri za ção
do tra ba lho. Os em pre gos de qua li da de tor na -
ram-se um “pri vi lé gio” de pou cos, ao lado dos
qua is con vi ve a ma i o ria dos “pre cá ri os”.

O novo ca pi ta lis mo re or ga ni za a eco no mia do
ima te ri al em tor no de no vas ba ses. O co nhe ci -
men to e a ino va ção pas sam a ser os ele men tos ca -
rac te ri za do res e va lo ri za do res des te mo men to da
his tó ria e que im pac tam o tra ba lho. Sur gem no -
vos tra ba lhos para os qua is são re que ri das no vas
ha bi li da des por par te dos tra ba lha do res. Os jo -
vens po bres in se rem-se – de ma ne i ra mar gi nal –
nes ta nova eco no mia. Mas, de modo mais ge ral,
este tipo de eco no mia – com as pos si bi li da des de 
le var à bar bá rie que car re ga – pa re ce ser mais
pró xi ma do mun do cul tu ral dos jo vens – e, por -
tan to, tam bém pode re pre sen tar uma pos si bi li -
da de de emanci pa ção.

Quanto ao tra ba lho, a aná li se se cen tra so bre 
as ex pe riên ci as de tra ba lho dos jo vens po bres e
suas ca rac te rís ti cas. Tam bém tra ta mos de ave -
ri guar as bus cas de em pre go e seus cri té ri os de
se le ção dos re fe ri dos em pre gos. E as vi vên ci as
do de sem pre go.

A fal ta de ex pe riên cia e a qua li fi ca ção são duas
das ma i o res atri bu la ções dos jo vens. Ana li sam as
não se le ções sem pre em vis ta des tes dois cri té ri os.
Res pon sa bi li zam-se pelo de sem pre go e não con -
se guem ati nar para as ca u sas es tru tu ra is de cor ren -
tes da re es tru tu ra ção pro du ti va.

A aná li se do tem po sur pre en de pela ma ne i ra
como se re la ci o nam com ele. Qu an to mais urge a
ne ces si da de de en con trar um em pre go, mais o
tem po co ti di a no é lon go e va zio. Qu an to me nos
pres são hou ver nes se sen ti do, mais se per ce be
uma aber tu ra para ou tras ati vi da des sem fins lu -
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cra ti vos, re a li za do ras e gra ti fi can tes em ter mos de
re co nhe ci men to so ci al. Os tem pos des ti na dos ao
la zer e ao en con tro com ami gos e ami gas as su -
mem gran de im por tân cia nes ta fase da vida.

Para che gar a es ses re sul ta dos, re a li za mos al gu -
mas de li mi ta ções. Cen tra mos nos so foco so bre
jo vens po bres que não es tu dam nem tra ba lham,
com ida de en tre 18 e 29 anos, mo ra do res da re -
gião sul da ci da de de Cu ri ti ba. A re gião sul da ci -
da de de Cu ri ti ba foi es co lhi da por ser uma re gião
em que as ca rên ci as e al gu mas si tu a ções se apre -
sen tam mais gra ves que ou tras da ci da de.

A ida de de 18 anos é a fron te i ra etá ria que
mar ca o mo men to em que es co la e tra ba lho têm
im por tân cia equi va len te e a par tir da qual o tra ba -
lho tor na-se a ati vi da de prin ci pal (ROCHA,
2008). Além dis so, a ida de de 18 anos é tam bém
um di vi sor de águas para os jo vens ho mens, re -
pre sen ta do pelo ser vi ço mi li tar obri ga tó rio. No
seu caso, exis tem im pli ca ções so bre o tra ba lho,
pois não raro as em pre sas de i xam de con tra tá-los
por essa ra zão. Para as jo vens mu lhe res, é o pe río do 
em que a ma ter ni da de pas sa a ser uma re a li da de.

O li mi te su pe ri or de 29 anos foi es ta be le ci do
em ra zão da sua uti li za ção por ór gãos go ver na -
men ta is e pes qui sa do res. Em de cor rên cia das mo -
di fi ca ções so ci o cul tu ra is em an da men to, esse pa -
ta mar está sen do ele va do em vá ri as re giões do
mun do. No Bra sil, a Se cre ta ria e o Con se lho Na -
ci o nal de Ju ven tu de (Ipea, 2008) já ado tam a fa i -
xa que com pre en de os 15 aos 29 anos para de sig -
nar a ju ven tu de.

A fim de nos apro xi mar dos jo vens que se en -
qua dram den tro dos cri té ri os ado ta dos, ela bo ra -
mos um ques ti o ná rio e um ro te i ro de en tre vis tas.
O ques ti o ná rio teve a in ten ção de ser vir de pri -
me i ra apro xi ma ção aos jo vens e de pro por ci o nar
in for ma ções bá si cas – e mí ni mas – re la ti vas à sua
si tu a ção so ci o e co nô mi ca. Os 14 ques ti o ná ri os fo -
ram apli ca dos pes so al men te pelo au tor da pes qui -
sa. Com ex ce ção de um, to dos os de ma is ques ti o -
ná ri os fo ram apli ca dos na mo ra dia dos jo vens.

A en tre vis ta de cor reu des te pri me i ro con ta to.
Fo ram fe i tas 7 (sete) en tre vis tas, pois a me ta de

dos jo vens que res pon de ram ao ques ti o ná rio não 
ace i ta ram par ti ci par des te mo men to por di ver -
sas ra zões: ti mi dez, ver go nha ou mes mo por que
não viam van ta gem eco nô mi ca nis so. As en tre -
vis tas se gui ram um ro te i ro pré vio com des ta que
para a his tó ria pes so al, a for ma ção/qua li fi ca ção e 
o tra ba lho.

O tra ba lho de cam po re pre sen tou um du plo
de sa fio: o con ta to com os jo vens e a re a li za ção das 
entre vis tas. Encon tra mos mu i tas di fi cul da des para 
con ta tar jo vens que pre en ches sem os cri té ri os
ado ta dos. Ain da que sua exis tên cia seja apon ta da
em pes qui sas, o fato é que são “in vi sí ve is”, e isso
por di ver sas ra zões.

Frus tra do o con ta to di re to re cor ren do a li de -
ran ças lo ca is, ti ve mos que re cor rer a uma ou tra
es tra té gia: con ta tar ami gos e ami gas da re gião, ao
mes mo tem po li de ran ças so ci a is, para que nos
aju das sem na in di ca ção de no mes. Foi quan do
co me ça ram a apa re cer os re sul ta dos. E foi as sim
que che ga mos a eles, por in di ca ções, por ou tras
afi ni da des, às ve zes in clu si ve de pa ren tes co. Che -
ga mos a eles atra vés de um ca mi nho mais re la ci o -
nal, re cor ren do à rede de in for ma ções pes so a is.

As en tre vis tas com o Car los1, Tina, Ro ber ta,
Pa u la, Anto nio e Ma ri a na fo ram re a li za das em
suas res pec ti vas ca sas. A con ver sa com a Lu zia se
deu em lu gar ne u tro. Da das as con di ções pre cá ri as
em que mu i tos mo ram – não ape nas em ter mos
de as mo ra di as se rem pe que nas, mas tam bém por
mo ra rem em áre as den sa men te po vo a das –, exi -
giu por par te do en tre vis ta dor um es for ço re do -
bra do. De vi do às con di ções fí si cas e de fal ta de
pri va ci da de, en tre vis tas fo ram re a li za das na co zi -
nha, na va ran da que dá para a rua ou sen ta do em
cima de cama. Tam bém os sons de mú si ca alta da
vi zi nhan ça, de con ver sas nos ar re do res, de ba ru -
lho de má qui na de la var-rou pa, do bur bu ri nho de 
cri an ças, fa zem par te da “tri lha so no ra” das en tre -
vis tas. Tudo isso aju da a com por o con tex to em
que o pes qui sa dor deve imer gir. Além des se ver,
do ou vir, al gu mas ou tras con ver sas in for ma is com
pes so as não di re ta men te en vol vi das na pes qui sa
aju da ram para re for çar as pec tos das en tre vis tas ou 
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para com ple men tar ou tras in for ma ções im por -
tan tes para a com pre en são do mun do em que vi -
vem e de como se po si ci o nam di an te das di fi cul -
da des que en con tram no co ti di a no.

Pe las di fi cul da des que es ses jo vens en con tram
em ter mos de mo ra dia, es co la ri za ção, aces so à
cul tu ra e ao la zer, e de tra ba lho, es ses jo vens têm
to dos os in gre di en tes para se rem con si de ra dos ex -
clu í dos da so ci e da de. Entre tan to, vale a per gun ta: 
es ses jo vens es tão re al men te ex clu í dos da so ci e da -
de ou, ao con trá rio, vi vem em si tu a ção de po bre -
za e de mar gi na li za ção? Mais, eles pró pri os se sen -
tem ex clu í dos? Esta mos con ven ci dos de que eles
fa zem par te da nos sa so ci e da de, mas, em de cor -
rên cia de um con jun to de pro ces sos que en vol -
vem ini bi ções no to can te à sua for ma ção/qua li fi -
ca ção e ao tra ba lho, es pe ci al men te, es tão si tu a dos
ou são em pur ra dos para as mar gens da so ci e da de,
isto é, são em po bre ci dos. Vi vem, se gun do ex pres -
são de Cas tel, nas bor das da so ci e da de. Tran si tam 
no fio da na va lha que se pa ra a in clu são da ex clu -
são. E as sim es tão obri ga dos a te rem a “pre ca ri e -
da de como des ti no” (CASTEL, 1998, p. 528).

Não que que i ra mos ris car do mapa da So ci o -
lo gia o ter mo ex clu são. Em vez dis so, pre fe ri mos
o de po bre za, não ape nas pela lon ga tra di ção que
tem. O con ce i to de ex clu são, mu i to uti li za do e
po pu la ri za do, tem, a nos so ver, a in con ve niên cia
de cen trar toda a aten ção so bre os ex clu í dos, es -
que cen do-se de ques ti o nar a pró pria so ci e da de.
Há, hoje, no con tex to das pro fun das trans for ma -
ções que en vol vem tam bém as gran des ins ti tu i -
ções das nos sas so ci e da des, ra zões su fi ci en tes
para, ao me nos, co lo car em dú vi da os ar gu men tos 
de que a so ci e da de em que vi ve mos é ca paz de
aco lher os ex clu í dos. O pa drão é a so ci e da de e os
“ex clu í dos” pre ci sam ser in cor po ra dos a ela. A so -
ci e da de é a afir ma ção, os ex clu í dos, a ne ga ção.
Mas, em que tipo de so ci e da de que re mos que se -
jam in clu í dos? Nes sa em que a es co la ri za ção e a
qua li fi ca ção de i xam tan to a de se jar? Nes sa em
que o tra ba lho de qua li da de é um “pri vi lé gio”
para pou cos? Nes sa em que se ali men ta o con su -
mis mo como va lor so ci al e pes so al má xi mo, às
cus tas in clu si ve dos di re i tos fun da men ta is mais
bá si cos? Nes sa em que se des trói a na tu re za e se

cri am as con di ções que fa vo re cem e acir ram a
mu dan ça cli má ti ca, cu jos efe i tos re ca em ma jo ri -
ta ri a men te so bre os po bres? A so ci e da de tam bém
pre ci sa mu dar, pois, do con trá rio, não po de rá
aco lher em seu seio os ditos “excluídos”.

Uma con tri bu i ção im por tan te para essa re fle -
xão é fe i ta por Mar tins (2003, p. 15), para quem
não exis te a ex clu são, mas “cer ta fe ti chi za ção da
ide ia da ex clu são e cer to re du ci o nis mo in ter pre ta -
ti vo que su pri me as me di a ções que se in ter põem
en tre a eco no mia pro pri a men te dita e ou tros ní -
ve is e di men sões da re a li da de so ci al”. Para ele não
exis te ex clu são, mas

...ví ti mas de pro ces sos so ci a is, po lí ti cos e eco nô mi cos ex clu den tes;
exis te o con fli to pelo qual a ví ti ma dos pro ces sos ex clu -
den tes pro cla ma seu in con for mis mo, seu mal-es tar, sua 
re vol ta, sua es pe ran ça, sua for ça re i vin di ca ti va e sua re i -
vin di ca ção cor ro si va. Essas re a ções por que não se tra ta 
es tri ta men te de ex clu são, não se dão fora dos sis te mas
eco nô mi cos e dos sis te mas de po der. Elas cons ti tu em o 
im pon de rá vel de tais sis te mas, fa zem par te de les ain da que 
os ne gan do. As re a ções não ocor rem de fora para den -
tro; elas ocor rem no in te ri or da re a li da de pro ble má ti ca, 
“den tro” da re a li da de que pro du ziu os pro ble mas que
as ca u sam (MARTINS, 2003, p. 14. Os itá li cos são do
au tor).

A ide ia de que não há ex te ri or ao sis te ma tam -
bém está pre sen te em Ne gri e Hardt (2001)
quan do ana li sam a cons ti tu i ção da qui lo que eles
de no mi nam de Impé rio, ou seja, a nova or dem
mun di al re sul tan te das am plas e pro fun das trans -
for ma ções ocor ri das nas úl ti mas dé ca das. Se gun -
do eles, o “con ce i to de Impé rio ca rac te ri za-se fun -
da men tal men te pela au sên cia de fron te i ras”
(NEGRI; HARDT, 2001, p. 14), isto é, não há
mais nada que lhe seja ex te ri or, não tem ne nhu -
ma fron te i ra ter ri to ri al que con fi na a sua atu a ção.
Mes mo as re sis tên ci as a esse po der emer gem ne -
ces sa ri a men te de den tro.

A no ção de po bre za, ao con trá rio, a nos so ver,
ex pri me com mais pro pri e da de que eles são par te
cons ti tu ti va des ta so ci e da de. E que sua exis tên cia
e pre sen ça são um cons tan te ques ti o na men to a
esta so ci e da de. O es ta do de po bre za em que se
encontram é his tó ri co e re mon ta às ge ra ções an -
te ri o res. Não é, como a ide ia de ex clu são po de ria
dar a en ten der, um mo men to de pri va ção, mas

6



uma cons tan te. Atra vés de uma rede es pes sa e
plu ri for me de re la ções, eles se co mu ni cam com
toda a so ci e da de e são por ela afe ta dos cons tan te -
men te. Eles nun ca es ti ve ram mais in clu í dos, para
es ta rem atu al men te ex clu í dos. Re al men te, nun ca
fi ze ram a ex pe riên cia de es ta rem in clu í dos. Sem -
pre fo ram po bres e, como tais, se en xer gam.

O con ce i to “ex clu í do” pa de ce de um viés eco -
no mi cis ta e, como tal, é re du ci o nis ta. Nem mes -
mo em ter mos de suas re pre sen ta ções, de se jos, so -
nhos, ex pres sões cul tu ra is, os jo vens es tão fora da
so ci e da de (REGUILLO CRUZ, 2006, p. 144),
pois ali ex pres sam de for ma mais agu da o que
que rem da so ci e da de e como a ima gi nam.

Os jo vens po bres tran si tam nes ta mar gem
flu i da que ora os in te gra e ora os ex clui. Por um
lado, eles “exa cer bam ca rac te rís ti cas de to dos
nós” e, por ou tro, “de nun ci am a nos sa so ci e da de” 
(FEFFERMANN, 2005, p. 13). Ou seja, pode-se
vê-los como a es có ria da nos sa so ci e da de ou, an -
tes, como seus ju í zes, o que cer ta men te será mais
con se quen te. É o “ou tro” que des nu da as ações,
op ções e es tru tu ras in jus tas da nos sa so ci e da de e

que ques ti o na a sua fal ta de com pla cên cia para
com os que se en con tram nas bor das so ci a is.

Os jo vens de pe ri fe ria re a li zam, as sim, uma
ação re cí pro ca em que são afe ta dos pe las con di -
ções eco nô mi cas, so ci a is e cul tu ra is da so ci e da de
em que es tão in se ridos, mas tam bém afe tam esta
mes ma so ci e da de, na me di da em que pro põem
ou tras con ven ções. Suas ma ni fes ta ções de re sis -
tên cia ou cul tu ra is não vi sam ape nas a eles pró -
pri os, mas o con jun to da so ci e da de. A cri a ti vi da -
de e a cu ri o si da de “fa zem da ju ven tu de o es pe lho
de toda a so ci e da de, uma es pé cie de pa ra dig ma
dos pro ble mas cru ci a is dos sis te mas com ple xos”
(MELUCCI, 2001, p. 102).

Acha mos im por tan te di zer isso, pois re pre sen -
ta um fio con du tor pre sen te em toda a aná li se.
Além dis so, não se bus cou os jo vens em vis ta de
sua in ser ção em al gum gru po or ga ni za do, ain da
que este as pec to fos se abor da do por al guns de les.

Em vis ta des ta pu bli ca ção, or ga ni za mos as re -
fle xões em tor no de qua tro ques tões: tec no lo gi as
da in for ma ção e co mu ni ca ção, tra ba lho, es co la ri -
za ção/qua li fi ca ção e vi vên ci as do tem po, com -
pon do cada tó pi co um ca pí tu lo.
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1  As no vas tec no lo gi as da in for ma ção e da

co mu ni ca ção e os jo vens po bres

O ca pi ta lis mo, no úl ti mo quar tel do sé cu lo
XX, pas sou por uma pro fun da trans for ma ção
(POLANYI, 2000), que se re fle tiu no pro ces so
pro du ti vo, na or ga ni za ção do tra ba lho (CASTEL;
GORZ), nas re la ções so ci a is (CASTELLS) e nos
as pec tos mais pro pri a men te cul tu ra is (MEAD,
1980; PERALVA, 1997; REGUILLO CRUZ, 2006;
TOURAINE). No es co po des te tra ba lho, li mi ta -
mo-nos a ana li sar o im pac to das no vas tec no lo gi as 
da in for ma ção e da co mu ni ca ção so bre a so ci e da -
de e como elas são ab sor vi das pe los jo vens.

Sem cair num de ter mi nis mo tec no ló gi co, a re -
vo lu ção tec no ló gi ca mos trou-se um com po nen te 
im por tan te para com pre en der a mu ta ção ex pe ri -
men ta da em nos sas so ci e da des no fi nal do sé cu lo 
pas sa do e cu jas con se quên ci as úl ti mas ainda não
foram totalmente exploradas.

Para re fe rir-se a esse fe nô me no, di ver sos es tu -
di o sos fa lam em “re vo lu ção” tec no ló gi ca. O novo 
pa ra dig ma tec no ló gi co se apre sen ta ria com a for -
ça de uma re vo lu ção tec no ló gi ca. Esta re vo lu ção
foi sen do cha ma da de di ver sas ma ne i ras, se gun -
do o as pec to que o au tor em ques tão pro cu ra va
ressal tar: “re vo lu ção da mi cro e le trô ni ca” (GORZ,
1983), “ter ce i ra re vo lu ção in dus tri al” (MATTOSO,
1995), “re vo lu ção in for ma ci o nal” (LOJKINE, 1995;
CASTELLS, 2000). A plu ra li da de de no men cla tu ra 
re ve la a com ple xi da de do fe nô me no a ser apre en -
di do e ain da ina ca ba do em suas po ten ci a li da des.

Na aná li se de Cas tells (2000), um novo pa ra -
dig ma tec no ló gi co teve lu gar na dé ca da de 1970. 
Para ele, es ta mos aden tran do numa re vo lu ção
tecno ló gi ca in for ma ci o nal de con se quên ci as
nada des pre zí ve is para a or ga ni za ção do tra ba -
lho e da pro du ção.

A re vo lu ção não é a mar ca do co ti di a no, que é
mar ca do, an tes, pela con ti nu i da de, pela ro ti na,

pela su ces são dos acon te ci men tos, pela se quen -
ci a li da de. Às ve zes, no en tan to, esta se quên cia é
que bra da pela rup tu ra, pela des con ti nu i da de,
pelo in ter va lo, pela bi fur ca ção (PRIGOGINE,
1996), mes mo que as mu dan ças pa ra dig má ti cas
não se jam vis tas a olho nu no cur to pe río do de
tem po (CASTELLS, 2000, p. 49). A re vo lu ção en -
fa ti za uma mu dan ça de qua li da de, mais que uma
mu dan ça de quan ti da de.

É esta nova na tu re za da re vo lu ção que con -
vém seja apre en di da e com pre en di da para que se
te nha uma cor re ta com pre en são da re a li da de e do 
rumo que os acon te ci men tos po dem to mar, ou
efetivamente estão tomando.

Na es te i ra de Karl Marx (1999), en ten de mos
que a re vo lu ção tec no ló gi ca não en tra nha es tri ta -
men te uma trans for ma ção da base ins tru men tal.
Pelo con trá rio, ela im pli ca em trans for ma ções
que afe tam um con jun to de re la ções: com a na tu -
re za, do in di ví duo con si go mes mo e de seu vi ver
em so ci e da de. Marx dirá que “a bur gue sia não
pode exis tir sem re vo lu ci o nar con ti nu a men te os 
ins tru men tos de pro du ção e, por con se guin te,
as re la ções de pro du ção, por tan to todo o con -
jun to das re la ções so ci a is” (MARX; ENGELS,
1999, p. 69).

Karl Po lan yi (2000), em me a dos do sé cu lo
XX, faz uma re tros pec ti va do sig ni fi ca do e do im -
pac to des sa “re vo lu ção bur gue sa” so bre as so ci e -
da des ca pi ta lis tas. Evi den cia o al can ce e a pro -
fun di da de da “gran de trans for ma ção” que cul mi -
na com a co lo ca ção no cen tro da so ci e da de do
mer ca do, e, com ele, a eco no mia.

A re vo lu ção está em que, sem pre se gun do Po -
lan yi (2000), há no ca pi ta lis mo uma mu dan ça de
cen tro. Nas so ci e da des tra di ci o na is, as eco no mi as
dos ho mens sem pre es ti ve ram sub mer sas a suas
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re la ções so ci a is, ou seja, o sis te ma eco nô mi co é
sem pre uma fun ção da or ga ni za ção so ci al
(POLANYI, 2000, p. 63-69). Mas isso irá mu dar
dras ti ca men te com o ca pi ta lis mo, quan do toda a
so ci e da de será pos ta a ser vi ço da eco no mia.
Entre tan to, esse as pec to nem mes mo com a re -
vo lu ção tec no ló gi ca in for ma ci o nal será mo di fi -
ca do subs tan ci al men te, ain da que es sas no vas
tec no lo gi as in tro du zam uma sé rie de “in cer te -
zas” na con du ção da eco no mia.

Gorz, nos anos 1960, cha ma va a aten ção para
o as pec to re al men te “re vo lu ci o ná rio” da mu dan -
ça tec no ló gi ca que vi nha se pro ces san do de for -
ma ain da mu i to in ci pi en te nas eco no mi as dos pa í -
ses do Pri me i ro Mun do. Para ele, a ro bó ti ca, na
in dús tria, pos si bi li ta “uma eco no mia ao mes mo
tem po dos in ves ti men tos (ca pi tal cons tan te fixo), 
da mão de obra (ca pi tal va riá vel) e das ma té ri as-
pri mas. Esta é a ra di cal no vi da de. Ela jus ti fi ca
ple na men te a ex pres são ‘re vo lu ção mi cro e le trô -
ni ca’” (GORZ, 1983, p. 68).

Loj ki ne (1995) fala em “re vo lu ção in for ma -
ci o nal”, re vo lu ção que nas ce da “opo si ção en tre
a re vo lu ção da má qui na-fer ra men ta, fun da da na
ob je ti va ção das fun ções ma nu a is, e a re vo lu ção
da au to ma ção, ba se a da na ob je ti va ção de cer tas
fun ções ce re bra is de sen vol vi das pelo ma qui nis -
mo in dus tri al” (LOJKINE, 1995, p. 14). Para ele,
a re vo lu ção in for ma ci o nal se opõe à re vo lu ção
indus tri al pe las três se guin tes ca rac te rís ti cas: po -
li fun ci o na li da de, fle xi bi li da de e re des des cen tra -
li za das (LOJKINE, 1995, p. 73). Essas ca rac te -
rís ti cas es ta ri am se opon do àque las da re vo lu ção 
in dus tri al, ou seja, a es pe ci a li za ção, a es tan dar di -
za ção e a re pro du ção rí gi da (id., ib., p. 72). É isso
o que re al men te se vê que vai to man do cor po em
nos sas so ci e da des, es pe ci al men te en tre os jo vens
que apre sen tam van ta gens com pa ra ti vas ine gá ve is
no tra to “fa mi li ar” com a tría de das ma te ri a li za -
ções mais di fun di das das tec no lo gi as da in for ma -
ção e da co mu ni ca ção, ou seja, a te le fo nia ce lu lar,
o com pu ta dor e a in ter net (CASTELLS, 2000;
TORRES ALBERO, p. 2009).

A gran de no vi da de da re vo lu ção in for ma ci o -
nal se ria a alta po ten ci a li da de de cri a ção, de cir cu -
la ção e de es to ca gem de imen sa mas sa de in for -

ma ção an tes mo no po li za da. Ela es ta ria em pre en -
den do um ca mi nho de su pe ra ção das di vi sões de
ati vi da des e fun ções pró pri as da re vo lu ção in dus -
tri al (LOJKINE, 1995, p. 14-15).

A re vo lu ção das no vas tec no lo gi as da in for -
ma ção e da co mu ni ca ção (NTICs) abre no vas e
ina u di tas pos si bi li da des. Para Cas tells,

as no vas tec no lo gi as da in for ma ção não são sim ples -
men te fer ra men tas a se rem apli ca das, mas pro ces sos a
se rem de sen vol vi dos. Usuá ri os e cri a do res po dem tor -
nar-se a mes ma co i sa. Des sa for ma, os usuá ri os po dem
as su mir o con tro le da tec no lo gia como no caso da in -
ter net. Se gue-se uma re la ção mu i to pró xi ma en tre os
pro ces sos so ci a is de cri a ção e ma ni pu la ção de sím bo los 
(a cul tu ra da so ci e da de) e a ca pa ci da de de pro du zir e
dis tri bu ir bens e ser vi ços (as for ças pro du ti vas)
(CASTELLS, 2000, p. 51).

Des sa ma ne i ra, a re vo lu ção tec no ló gi ca da in -
for ma ção “for ne ce a base ma te ri al in dis pen sá vel
para uma nova eco no mia” (CASTELLS, 2000, p.
87). A re vo lu ção tec no ló gi ca cons ti tui-se num
novo pa ra dig ma tec no ló gi co, cu jos as pec tos cen -
tra is po dem con tri bu ir para a com pre en são das
atu a is trans for ma ções.

Pas sa mos, pois, a enu me rar es sas ca rac te rís ti -
cas, sem pre a par tir da aná li se re a li za da por Cas -
tells: as no vas tec no lo gi as se ali men tam da in for -
ma ção e agem so bre esta; os efe i tos das no vas
tec no lo gi as têm uma pe ne tra bi li da de em to dos os 
âmbi tos da so ci e da de e da nos sa exis tên cia in di -
vi du al e so ci al; o novo pa ra dig ma ba se ia-se na
fle xi bi li da de, uma vez que elas per mi tem per ma -
nen tes mo di fi ca ções ao lon go do pro ces so; e,
por úl timo, há uma cres cen te con ver gên cia de
tec no lo gi as es pe cí fi cas para um sis te ma al ta men -
te in te gra do (CASTELLS, 2000, p. 78-9). Com
ou tras pa la vras, as tec no lo gi as da in for ma ção e
da co mu ni ca ção re pre sen tam o con jun to con ver -
gen te de tec no lo gi as de sen vol vi das prin ci pal men -
te nos cam pos da mi cro e le trô ni ca, da in for má ti ca 
(hard wa re e soft wa re) e das te le co mu ni ca ções
(TORRES ALBERO, 2009, p. 473).

A re vo lu ção nes sas áre as abre no vas e ina u di -
tas pos si bi li da des que im pac tam pro fun da e ir re -
me di a vel men te a pro du ção, o tra ba lho, mas tam -
bém as so ci a bi li da des, es pe ci al men te dos jo vens.
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Nos pro ces sos pro du ti vos, elas se ca rac te ri zam
por se rem pou pa do ras de tra ba lho e por sua mo -
bi li da de es pa ci al. São, nes te sen ti do, mais de mo -
crá ti cas, me nos hi e rar qui za do ras, pois fun ci o -
nam mais bem em rede. Além dis so, elas tra zem
para den tro do pro ces so pro du ti vo a co mu ni ca -
ção. Pro du ção e co mu ni ca ção se en con tram to -
tal men te in te gra das (MARAZZI, 2009).

A rup tu ra tec no ló gi ca cons ta ta da no se tor das
tec no lo gi as de in for ma ção e da co mu ni ca ção é
uma evi dên cia. Po de mos ci tar ao me nos qua tro
fon tes de rup tu ra (COMISSION SUR L’ÉCO-

NOMIE DE L’IMMATÉRIEL, 2006, p. 15): 1ª)
pos si bi li ta a des cen tra li za ção da pro du ção e a
trans fe rên cia de par tes da pro du ção para ou tros
locais; 2ª) des faz a se pa ra ção en tre em pre sas e
cli en tes; 3ª) fim do ca nal de dis tri bu i ção es sen -
ci al men te fí si co (com pras ele trô ni cas, ser vi ços
ban cá ri os...), pela afir ma ção da in ter net como su -
por te de ven da e do ques ti o na men to dos in ter -
me diá ri os tra di ci o na is; e 4ª) aber tu ra das em pre -
sas atra vés da mul ti pli ca ção das opor tu ni da des de 
ali an ças e de par ce ri as.

A es pe ci fi ci da de das tec no lo gi as me câ ni cas –
e das for mas de di vi são e de or ga ni za ção do tra -
ba lho que ca rac te ri za ram seu uso – re pou sa va so -
bre a es pe ci a li za ção da má qui na. A au to ma ção
não é uma no vi da de des ta re vo lu ção, pois já es ta -
va pre sen te no ca pi ta lis mo in dus tri al. Mas em
todo o pro ces so de au to ma ção, a má qui na con ti -
nua a ser o cen tro. Por isso se pode di zer com ra -
zão que o ope rá rio es ta va “a ser vi ço” da má qui -
na. A má qui na-fer ra men ta é es pe ci a li za da, sua
fun ção e seu uso são pre de ter mi na dos. (Cf.
SANSON, 2009.)

As no vas tec no lo gi as da in for ma ção e da co -
mu ni ca ção (NTICs) são uma ver da de i ra rup tu ra
na his tó ria das téc ni cas. O com pu ta dor co nec ta -
do à in ter net, a ri gor, não tem ne nhu ma fun ção
pre de ter mi na da, sen do, a prin cí pio, va zio. O uso
lhe é dado pela pes soa que lida com o com pu ta -
dor. São tec no lo gi as emi nen te men te re la ci o na is,
que fun ci o nam na base da co o pe ra ção, da in te ra -
ti vi da de (CORSANI, 2003, p. 20-23).

As pos si bi li da des de aces so às tec no lo gi as da
in for ma ção, as sim como o uso que de las fa zem,

são tam bém re ve la do ras da si tu a ção em que os
jo vens se en con tram e das mu dan ças em cur so
nas úl ti mas dé ca das. Antes de tudo, vale des ta car
que a nova re vo lu ção tec no ló gi ca, cha ma da de
in for ma ci o nal (CASTELLS, 2000), não se res trin -
giu ao âm bi to me ra men te dos pro ces sos pro du ti -
vos de bens ma te ri a is, por mais que não se pos -
sam ig no rar os avan ços que ali hou ve e que con ti -
nu am a acon te cer. O es pe cí fi co des tas mu dan ças
está no fato de que se cen tram nos pro ces sos de
in for ma ção e de co mu ni ca ção (CASTELLS, 2000, 
p. 50; WAISELFISZ, 2007, p. 115). Por essa ra -
zão, ela tem um po ten ci al de es tar mais pró xi ma e 
pre sen te na vida co ti di a na das pes so as – e é isso o 
que re al men te está acon te cen do.

Con si de ran do o uni ver so pes qui sa do, a te le vi -
são e o te le fo ne ce lu lar es tão pre sen tes em pra ti -
ca men te to dos os la res. Esse fe nô me no acom pa -
nha o que está acon te cen do em ní vel na ci o nal,
se gun do da dos da Pes qui sa Na ci o nal por Amos -
tra de Do mi cí li os (PNAD), do Insti tu to Bra si le i ro 
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE), cor res pon den -
te a 2006, que in di ca que a te le vi são está pre sen te
em 93,2% dos la res bra si le i ros (WAISELFISZ,
2007, p. 117). Ain da se gun do a PNAD, qua se
70% dos jo vens têm te le fo ne ce lu lar (69,1%), nú -
me ro que se ele va para 79% quan do se toma ex -
clu si va men te o Pa ra ná (id., ib., , p. 118-9). Deve-se
res sal var que, se em pra ti ca men te to dos os do mi -
cí li os há um te le fo ne ce lu lar, a nos sa pes qui sa
cons ta tou que nem to dos os jo vens con ta ta dos
têm um apa re lho que es te ja em sua pos se. Em vá -
ri os ca sos é de al gum mem bro da fa mí lia – ma ri -
do, irmã, cu nha da. Assim mes mo, con si de ran -
do-se o re cor te so ci o e co nô mi co, é ele va da a pre -
sen ça des te apa re lho nas ca ma das so ci a is mais
po bres. É, com cer te za, o apa re lho que mais ra pi -
da men te está se di fun din do. Entre 2003 e 2006,
hou ve um cres ci men to de 561,5% na te le fo nia
ce lu lar no Bra sil (WAISELFISZ, 2007, p. 119), o
que não de i xa de ser su ges ti vo em ter mos de con -
su mo, mas tam bém em ter mos das mo di fi ca ções
cul tu ra is que acom pa nham esse uso.

Se hou ve pra ti ca men te uma ex plo são nos úl ti -
mos anos em re la ção à ex pan são dos te le fo nes
ce lu la res, cres ci men to bem me nor foi ex pe ri -
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men ta do pe los jo vens em re la ção a com pu ta -
do res e aces so à in ter net em casa. Nes tes dois
que si tos, o aces so dos jo vens pes qui sa dos caiu
para me nos da me ta de (6). Entre tan to, o aces so 
à in ter net é um pou co mais ele va do (8), pois há
ou tras op ções para quem não tem com pu ta dor
ou aces so à in ter net em casa. Vá ri os jo vens re -
la ta ram que aces sam a in ter net na casa de ami -
gos ou em lan hou ses, o que aju da em par te a su -
prir a ca rên cia.

A ten dên cia sen ti da em cam po acom pa nha
aque la em ní ve is na ci o nal e es ta du al. De acor do
com a PNAD, em 2006, 24,2% dos jo vens bra si -
le i ros tem com pu ta dor em casa. No Pa ra ná, esse
nú me ro ele va-se para 34%. O aces so do mi ci li ar
à in ter net é uma con di ção ain da mais rara. Em
2006, ape nas 18,6% dos jo vens do país, as sim
como 25,1% dos jo vens pa ra na en ses, pôde
aces sar a in ter net em casa (WAISELFISZ, 2007,
p. 118-9).

O uso e a apro pri a ção des tas tec no lo gi as não
se dão de ma ne i ra in dis tin ta e uni for me. Eles
obe de cem a uma sé rie de va riá ve is so ci o de mo -
grá fi cas que po ten ci a li zam ou ini bem o de sen vol -
vi men to da so ci e da de da in for ma ção ou do co -
nhe ci men to. Com es tes ter mos se quer in di car o
pro fun do pro ces so de mu dan ças, ini ci a do no úl -
ti mo quar tel do sé cu lo pas sa do, que afe ta as di -
men sões so ci a is, cul tu ra is, po lí ti cas e eco nô mi cas 
das so ci e da des con tem po râ ne as mais avan ça das
(TORRES ALBERO, 2009, p. 471).

De modo ge ral, as fa ci li da des de aces so e de
uso re fe rem-se a di ver sos con di ci o nan tes, que di -
zem fun da men tal men te res pe i to à ida de, ao ní vel
de for ma ção, à ocu pa ção e ao es tra to so ci al
(TORRES ALBERO, 2009). Isso acon te ce des sa
ma ne i ra no mun do (CASTELLS, 2003), nos pa í -
ses mais de sen vol vi dos (TORRES ALBERO,
2009) e no Bra sil (WAISELFISZ, 2007), este atrás
de ou tros pa í ses, in clu si ve al guns la ti no-ame ri ca -
nos. A di fu são do com pu ta dor pes so al e da in ter -
net se dá de ma ne i ras mu i to de si gua is em ter mos

glo ba is. Os pa í ses mais ri cos dis põem de me lho -
res re cur sos – tec no ló gi cos, eco nô mi cos e de for -
ma ção – para apro ve i tar com mais su ces so as
van ta gens ofe re ci das por es tas tec no lo gi as, o que
aca ba re pro du zin do em es ca la pla ne tá ria uma di -
vi são en tre os pa í ses em ter mos de in clu são ou
ex clu são di gi tal (CASTELLS, 2003).

Os mes mos con di ci o nan tes se dão in ter na -
men te a cada país. No Bra sil, são pre fe ren ci al -
men te os jo vens que se uti li zam da in ter net. O
pico de ma i o res usuá ri os se dá na fa i xa etá ria de
14 a 25 anos, onde che ga a 30%, sen do que nos
17 anos de ida de re gis tra-se a ma i or par ti ci pa ção
– 35% dos jo vens. A par tir dos 25 anos, o uso da
in ter net vai de ca in do pro gres si va men te até che -
gar a me nos de 3% na fa i xa etá ria dos 70 anos
(WAISELFISZ, 2007, p. 125).

A si tu a ção eco nô mi ca dos jo vens é fa tor de -
ter mi nan te na hora de aces sar a in ter net. Qu an to
me nor a ren da fa mi li ar, me no res as pos si bi li da -
des de ter com pu ta dor do mi ci li ar e aces so à in -
ter net. E, ao con trá rio, quan to ma i or a ren da fa -
mi li ar, ma i o res são as pos ses de com pu ta dor e o
aces so à in ter net (WAISELFISZ, 2007, p. 126-7).
Entre tan to, como acon te ceu com a te le fo nia ce -
lu lar, a ten dên cia é que pro gres si va men te vá se
ex pan din do o aces so a es tes ins tru men tos ou ser -
vi ços2. Impres si o na o fato de que, mes mo os jo -
vens que par ti ci pa ram da pes qui sa es ta rem em
sua gran de ma i o ria na fa i xa de até um sa lá rio mí -
ni mo de ren da fa mi li ar, te rem um aces so ao te le -
fo ne ce lu lar, mas tam bém ao com pu ta dor e à in -
ter net, re la ti va men te gran de.

O pro gres si vo in te res se – ou ne ces si da de –
pela in for má ti ca re ve la-se no nú me ro dos jo vens
que par ti ci pa ram da pes qui sa e que já fi ze ram al -
gum cur so nes ta área. Do to tal dos 14 jo vens,
qua tro dos dez que fi ze ram al gum cur so pro fis -
si o na li zante, di zem ter fe i to al gum cur so de in -
for má ti ca. Per ce bem que a área da in for má ti ca é
cada vez mais fun da men tal tam bém para o mer -
ca do de tra ba lho. Sa ber o bá si co para li dar com
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um com pu ta dor é uma exi gên cia sem pre ma i or
por par te do em pre ga dor, como re la tam vá ri os
dos jo vens, e, por con se guin te, ter uma for ma ção 
nes sa área au men ta as chan ces de con se guir al -
gum em pre go.

Mas, qual é o uso que es ses jo vens fa zem dos
equi pa men tos e ser vi ços pro por ci o na dos por
esta nova re vo lu ção tec no ló gi ca? Em pri me i ro
lu gar, há um re co nhe ci men to de que o te le fo ne
ce lu lar – ins tru men to mais di fun di do en tre os jo -
vens – já está in cor po ra do ao seu dia a dia. “Hoje
em dia, o te le fo ne ce lu lar faz par te da vida da
gen te”, re co nhe ce Pa u la, uma das jo vens en tre -
vis ta das. Per ce be-se que eles não têm con di ções
de tro car cons tan te men te de apa re lho, ra zão
pela qual o uso do apa re lho che ga a ul tra pas sar
os três anos.

O te le fo ne ce lu lar re ve la-se um im por tan te
au xi li ar na pro cu ra de um em pre go. De no tam
que ne ces si tam es tar “co nec ta dos”, pois isso fa -
ci li ta se rem con ta ta dos, ao mes mo tem po em que 
não per dem a mo bi li da de, pró pria de quem te ria
ape nas um te le fo ne fixo. Sen tem que a di fi cul da -
de de se rem pron ta men te en con tra dos pode sig -
ni fi car a per da de uma opor tu ni da de de em pre go. 
Mas, o uso des te aparelho não se restringe a esse,
digamos, uso “instrumental”.

No con tex to das cul tu ras ju ve nis, as no vas
tec no lo gi as ser vem para a in for ma ção dos jo vens 
e a for ma ção de co mu ni da des. A uti li za ção do te -
le fo ne ce lu lar é algo nor mal e mul ti fun ci o nal. Ele 
ser ve para a co mu ni ca ção fa la da ou es cri ta (en vi ar
e re ce ber men sa gens es cri tas, tor pe dos), que fa -
zem par te do re per tó rio pa drão dos jo vens. Além 
dis so, o te le fo ne ce lu lar tam bém fun ci o na como
má qui na fo to grá fi ca, que per mi te que as ima gens
to ma das se jam en vi a das ins tan ta ne a men te a ami -
gos e a ou tras ba ses, bem como ser ve para jo gar,
como re ló gio, agen da de te le fo nes (ZENTNER,
2008, p. 326). Mu i tos jo vens per so na li zam seu
ce lu lar, ba i xam nele da in ter net te mas, mú si cas e
jo gos de sua pre fe rên cia e gos to.

Algo si mi lar acon te ce com a in ter net. Se, por
um lado, ter um cor re io ele trô ni co fa cil men te
aces sá vel tor na-se uma con di ção para ser con ta -
ta do na bus ca de em pre go, por ou tro, o seu uso

ul tra pas sa de lon ge a sua fun ção ape nas de ob ter
in for ma ções. Alguns ale gam usar a in ter net para
en vi ar cur rí cu los. Para além dis so, os jo vens
cons tro em co mu ni da des de pes so as com igua is
áre as de in te res se, per mi tem-se per ma ne cer em
con ta to e co mu ni car-se. Vá ri os dos jo vens fi ze -
ram re fe rên cia às re des so ci a is – Orkut, Mes sen -
ger. De di cam vá ri as ho ras da vida à in ter net, mas
que po dem tam bém ser vis tas sob o pris ma de
cons tru ção de no vas so ci a bi li da des. A me ta de
de les diz uti li zá-la para con ver sar com os ami gos
e ou tros para pes qui sa, ver ser vi ços, ob ter in for -
ma ções. Con ver teu-se tam bém em fon te de ami -
za des pro du zi das atra vés da in ter net. Cha mou a
aten ção o fato de alguns buscarem na internet
uma fonte de leitura de notícias e informações
sobre o que está acontecendo à sua volta.

De modo que se pode per ce ber uma “nor ma -
li da de nova no uso” (ZENTNER, 2008, p. 327)
das no vas tec no lo gi as. Pelo fato de se rem co e tâ -
ne os da re vo lu ção in for ma ci o nal, é-lhes mais fá -
cil sen ti rem-se em casa com es ses ins tru men tos
tec no ló gi cos. Pelo fato de te rem nas ci do em um
mun do com tec no lo gia, le vam uma gran de van -
ta gem so bre a ge ra ção an te ri or, pois não ne ces si -
tam “apren der” a usar ele men tos di fe ren tes.
Mos tram ex tre ma in ti mi da de no ma nu se io dos
equi pa men tos, pois apren dem me di an te o uso da
tec no lo gia. Cons ti tu em uma ge ra ção que pra ti ca -
men te dis pen sou os ma nu a is de fun ci o na men to
dos apa re lhos (ZENTNER, 2008, p. 326). Os jo -
vens, mes mo os po bres, mos tram-se mu i to à
von ta de quan do o as sun to é tec no lo gia da in for -
ma ção e da co mu ni ca ção.

O re la to de um dos jo vens en tre vis ta dos é,
nes te sen ti do, ilus tra ti vo do que es ta mos aqui
re fle tin do. Com 18 anos, já fez um cur so de
hard wa re e está en can ta do com as pos si bi li da des
aber tas por este cam po da in for má ti ca. Sen te-se
em casa – e fala com em pol ga ção – quan do esse é 
o as sun to da con ver sa. Tem cu ri o si da de, vai
atrás, pes qui sa, per so na li za ima gens ou ou tros
da dos. Faz dow lo ads de fil mes, jo gos, tra du tor de 
jo gos, mú si cas, ci fras de mú si cas e tudo de que
ne ces si ta, com a ma i or na tu ra li da de do mun do.
Mas tam bém pas sa mu i to tem po na fren te do
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com pu ta dor con ver san do com seus ami gos, co -
nhe ci dos, e aque les que vai fa zen do na in ter net e
que po dem ser de lon ge. Ma ni fes ta que este é um
dos bons mo men tos da sua vida, quan do re al -
men te se sen te bem.

Ape sar dis so, o pe ri go da se gre ga ção no aces -
so e uso des ses re cur sos não pode ser es ca mo te a -
do. Pois, como vi mos, a so ci e da de da in for ma ção

e do co nhe ci men to tem a ten dên cia de re pro du zir
– ou mes mo de apro fun dar – as con di ções res tri ti -
vas ou po ten ci a li za do ras her da das da so ci e da de
in dus tri al (CASTELLS, 2003; WAISELFISZ,
2007). Assim mes mo, ela con tém um po ten ci al
que, se bem apro ve i ta do, pode con tri bu ir para
mu dar essa si tu a ção.
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2  Frag men tos de tra ba lho

As ex pec ta ti vas e as ati tu des com re la ção ao
tra ba lho, ao em pre go, à qua li fi ca ção e ao de sem -
pre go são uma di men são pri vi le gi a da para cap tar
a cri se e a trans for ma ção das re fe rên ci as cul tu ra is
en tre os jo vens, nos úl ti mos anos (BAJOIT;
FRANSSEN, 1997, p. 76). O mo de lo cul tu ral da
so ci e da de in dus tri al e ain da pre do mi nan te ca rac -
te ri za-se pela cen tra li da de do tra ba lho.

Como lem bra bem Karl Po lan yi (2000), em
so ci e da des an te ri o res e mes mo di fe ren tes da nos -
sa, se ria es tra nho fa lar em cen tra li da de do tra ba -
lho, uma vez que este es ta va su bor di na do a um
con jun to mais am plo de re la ções. Uma “gran de
trans for ma ção” al te ra gra da ti va men te este es ta -
do de co i sas, trans for ma ção de tal mon ta que al -
te ra os ali cer ces so ci a is, cul tu ra is e eco nô mi cos
das so ci e da des ca pi ta lis tas in dus tri a is im preg na -
dos pelo “es pí ri to do ca pi ta lis mo” (WEBER,
1989; LANGER, 2004). A eco no mia, de pe ri fé ri -
ca que era, pas sa a ocu par o lu gar de des ta que nas
so ci e da des mo der nas de mer ca do.

Em tal novo con tex to, a so ci e da de pas sa a ser
di ri gi da como se fos se um “aces só rio do mer ca -
do. Em vez de a eco no mia es tar em bu ti da nas re -
la ções so ci a is, são as re la ções so ci a is que es tão
em bu ti das no sis te ma eco nô mi co” (POLANYI,
2000, p. 77). Mas, as mu dan ças não pa ram por aí.
Como di zi am Marx e Engels (1999, p. 69), há
uma “re vo lu ção” mais am pla em an da men to, que 
afe ta to das as re la ções: eco nô mi cas, so ci a is, cul -
tu ra is e com a na tu re za.

Esta re vo lu ção se apli ca tam bém à con cep ção
e or ga ni za ção do tra ba lho. Uma aná li se em pers -

pec ti va his tó ri ca des co bre que o tra ba lho nem
sem pre foi o que é hoje. O que nós nos acos tu -
ma mos a cha mar “‘tra ba lho’ é uma in ven ção da
mo der ni da de. A for ma sob a qual o co nhe ce mos
e pra ti ca mos, aqui lo que é o cer ne da nos sa exis -
tên cia, in di vi du al e so ci al, foi uma in ven ção, mais
tar de ge ne ra li za da, do in dus tri a lis mo” (GORZ,
2003, p. 21). A com pre en são que dele te mos e o
lu gar que lhe da mos são no vos. Como vi mos, ele
ocu pou ou tro lu gar em ou tras so ci e da des3. Pro -
gres si va men te, o “tra ba lho” pas sa a ser en ten di -
do como “em pre go” (GORZ, 2003, 21).

Vis to sob ou tra pers pec ti va, as trans for ma -
ções em cur so con cor rem para uma si tu a ção em
que o tra ba lho tor na-se um “fato so ci al to tal”4,
na me di da em que ele es tru tu ra “não so men te a
nos sa re la ção com o mun do, mas tam bém as nos -
sas re la ções so ci a is. Ele é a nos sa re la ção so ci al
fun da men tal” (MÉDA, 1995, p. 26).

For mu la da a ques tão des sa ma ne i ra, per mi te
vi su a li zar duas ques tões en tre la ça das: 1ª) a com -
pre en são do tra ba lho como em pre go e a con se -
quen te des va lo ri za ção de to das as ou tras for mas
de tra ba lho e de sua or ga ni za ção, aca bou por im -
por gra da ti va men te uma vi são mo no lí ti ca de tra -
ba lho (SCHEHR, 1999). O em pre go pas sou a ser
si nô ni mo de tra ba lho, o que po de mos ob ser var
nas fa las dos jo vens. A con se quên cia mais di re ta
é que “fora do tra ba lho não há sal va ção”; 2ª) mas, 
em um con tex to de en co lhi men to dos em pre gos, 
de exi gên ci as cada vez ma i o res em ter mos pro fis -
si o na is, de pre ca ri za ção, con ti nu ar a de fen der a
cen tra li da de do tra ba lho sem mais, pode ser, no
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clãs que se en fren tam, tri bos que se vi si tam etc.) e, nou tros ca sos, so men te um nú me ro mu i to gran de de ins ti tu i ções, em
par ti cu lar quan do es sas tro cas e con tra tos di zem res pe i to so bre tu do a in di ví du os” (MAUSS, 2003, p. 309).



mí ni mo pro ble má ti co, da das as con se quên ci as
so ci a is e eco nô mi cas de cor ren tes des ta vi são.
Como já aler ta va Arendt (1989, p. 13), “nada
po de ria ser pior” do que se de pa rar com “a pos -
si bi li da de de uma so ci e da de de tra ba lha do res
sem tra ba lho”.

O uni ver so do tra ba lho cons ti tui ou tro foco
re ve la dor da si tu a ção dos jo vens. A ma i o ria dos
jo vens pes qui sa dos já aden trou al gu ma vez no
mun do do tra ba lho. No elen co de ati vi da des que
já exer ce ram ou ra mos em que se in se ri ram es tão: 
di a ris ta (2), mer ca do, su per mer ca do, far má cia,
pa ni fi ca do ra, of fi ce-girl, au xi li ar con tá bil, se cre -
tá ria (2), en tre ga do ra de pan fle tos, do més ti ca, bi -
cos, re cep ci o nis ta (2), gar ço ne te, ma ni cu re, ven -
de do ra, ser ven te de pe dre i ro (3), mon ta dor de
mó ve is, au xi li ar de co zi nha, au xi li ar de ser vi ços
ge ra is, ser ra lhe ria, lava-car ro, ze la do ra tem po rá -
ria, mon ta dor de ex ten sões para to ma da, ope ra -
do ra de ca i xa, agên cia lo té ri ca e babá (2). Dois
jovens afirmam nunca ter trabalhado e apenas
um dos jovens afirma não ter o documento
Carteira de Trabalho.

Esse am plo e di ver so rol de ati vi da des exer ci -
das tem, en tre tan to, al guns as pec tos co muns: são 
em sua gran de ma i o ria tra ba lhos in for ma is, pre -
cá ri os, de cur ta du ra ção e de baixo rendimento.

Qu a se to dos (12) ex pres sa ram o de se jo de tra -
ba lhar com car te i ra as si na da. As ra zões po dem
ser agru pa das em tor no de dois nú cle os: di re i tos 
so ci a is e es ti ma pes so al. Qu an to ao pri me i ro nú -
cleo, enu me ra ram o se guin te: se gu ri da de so ci al
(5), ga ran tia de di re i tos, ga ran tia de um sa lá rio
fixo (2), ga ran tia de um fu tu ro; e, quan to à es ti -
ma pes so al, re fe ri ram: uti li da de, au to es ti ma me -
lhor e dig ni da de.

Há um ou tro item per gun ta do que não se
pode sim ples men te iden ti fi car com o tem po de
de sem pre go, pela sim ples ra zão de que vá ri os de -
les não sa í ram em bus ca de al gum em pre go.
Assim con si de ran do-se o tem po trans cor ri do en -
tre o úl ti mo em pre go e o mo men to da pes qui sa,
tem-se o se guin te: até três me ses (2); mais de três
me ses a seis me ses (3); mais de seis me ses a um
ano (4); mais de um ano a dois anos (1) e mais de
dois anos (2). Agru pan do-se o pe río do de mais

de três me ses a um ano, têm-se setes jovens (a
metade) nesta situação.

Para Lu zia, a bus ca do pri me i ro em pre go de -
cor reu de uma de ci são pes so al com vis tas a um
pro je to de vida que ela es ta va cons tru in do para si. 
“Eu que ria tra ba lhar por que que ria guar dar di -
nhe i ro para fa zer um cur so”, con ta. O seu pri me i -
ro tra ba lho foi de babá, ocu pa ção que man te ve
ao lon go dos três anos em que cur sou o en si no
mé dio. Esse tra ba lho, fe i to para uma pes soa co -
nhe ci da e da con fi an ça da fa mí lia, per mi tiu que,
aos 16 anos, sa ís se de casa e co nhe ces se o en tor -
no da ci da de em que mora.

Sua meta era fa zer um cur so e, por con ta isso,
ia e vol ta va do tra ba lho a pé, sem que seu pai o
sou bes se, para pou par o di nhe i ro. Em se gui da,
ar ru mou um em pre go em uma agên cia lo té ri ca.
Si mul ta ne a men te, co me çou a fa zer um cur si nho.
Con ta que tra ba lha va das 7h às 14h. Pas sa va em
casa “cor ren do para co mer al gu ma co i sa” e às
14h já saía para ir ao cur si nho, a fim de re tor nar à
casa em tor no da meia-no i te ou mais tar de. E isso 
de se gun da-fe i ra até sá ba do. E para pi o rar ain da
mais a si tu a ção, ti nha cur so no do min go de ma -
nhã. Pres tou ves ti bu lar, mas não pas sou.

De po is des ta ex pe riên cia in ten sa, pa rou de es -
tu dar. Além do tra ba lho na lo té ri ca, ar ru mou ou -
tro em um su per mer ca do, onde tra ba lha va até às
21h30. Saía de um e, meia hora de po is, já en tra va
em ou tro, até aos sá ba dos. Res ta va ape nas o do -
min go para o des can so e fa zer os tra ba lhos de
casa. Foi as sim que, já ca sa da, con se guiu aju dar
o ma ri do na cons tru ção da casa, no pa ga men to
das pres ta ções do ter re no e nas ou tras co i sas
que iam ad qui rin do.

Em 2008, lar gou des tes dois em pre gos e co -
me çou a tra ba lhar em dois ou tros, uma far má cia
e uma pa ni fi ca do ra. A far má cia na Fa zen da Rio
Gran de (Re gião Me tro po li ta na) e a pa ni fi ca do ra
no Ca pão Raso, em Cu ri ti ba. E con ti nu a va a che -
gar tar de em casa. Optou por sair da far má cia,
por que pa ga va mu i to pou co. Algum tem po de -
po is, a pa ni fi ca do ra, que não es ta va bem fi nan -
ce i ra mente, fe chou. E fi cou de sem pre ga da.

Em al gum mo men to da con ver sa ela se de tém 
a des cre ver o tra ba lho na lo té ri ca e as cir cuns tân -
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ci as de sua sa í da. Dada a con fi an ça que o pa trão
de po si tou nela, foi ele va da a ge ren te da lo té ri ca.
Fala de como as su miu com res pon sa bi li da de esta 
fun ção, sen do a pri me i ra a che gar e a úl ti ma a sair
e de como li da va com o di nhe i ro, com suas co le -
gas e com os cli en tes. E dos as sal tos que so freu.
Ape sar da sua ho nes ti da de, as cir cuns tân ci as de
sua sa í da es tão li ga das a fo fo cas e des con fi an ças.
No fi nal, con ta aliviada e recompensada, os fatos
lhe deram razão. E saiu de cabeça erguida.

Lu zia re la ta que nun ca re ce beu nada a mais
pelo tra ba lho que fa zia. Ti nha a ní ti da no ção do
quan to o dono da lo té ri ca ga nha va às suas cus tas
e de suas co le gas de tra ba lho. “Eu nun ca ti nha di -
nhe i ro. Por mais que eu sou bes se de to dos os lu -
cros que ele ti nha. Eu fa zia uma par te da con ta bi -
li da de. Por tudo o que eu sa bia, eu fa la va, poxa,
mas tá pou co. Tá pou co pelo que eu faço, tá pou -
co por tudo o que eu es tou fa zen do”, con ta va in -
con for ma da. O tra ba lho es tres san te, mas, so bre -
tu do, a for ma como saiu, fi ze ram com que mer -
gu lhas se em de pres são.

O de sem pre go ser viu para re ver al gu mas co i -
sas na sua vida e o lu gar do tra ba lho nela. E con ta
como foi:

São mi nhas pri me i ras fé ri as, por que eu nun ca pe guei
fé ri as. Sem pre tra ba lhei, ven di mi nhas fé ri as, tra ba lha -
va, sem pre ti nha uma co i sa a mais para pa gar. Ou era
um IPTU que che ga va, ou era ou tra co i sa... sem pre ti -
nha al gu ma co i sa a mais. Tam bém meu ma ri do não pe -
ga va fé ri as. Então a gen te fi cou três anos tra ba lhan do
sem pre, sabe. Então, este ano [2009], em ja ne i ro, pa rei
com tudo, che guei em casa... dá um de ses pe ro sa ber
que você não está tra ba lhan do. Dá um de ses pe ro por -
que você fala “o que eu vou fa zer? Com o que vou
ocu par o meu tem po? O que eu vou fa zer ago ra?” Aí
che guei, olhei para a mi nha casa, olhei para tudo, e
fa lei, “meu Deus, tra ba lhei tan to para con se guir tudo 
isso e não es tou apro ve i tan do. De i xa eu olhar para o
que eu te nho. De i xa eu olhar para o meu jar dim,
meus ca chor ros”.

E sen tiu que não adi an ta só tra ba lhar se esse
mes mo tra ba lho não pos si bi li ta a fru i ção da vida.

Aí fi quei um tem pi nho em casa, pedi para ele [ma ri do]
pe gar fé ri as. Fa lei: va mos sair, fa zer o que a gen te não
fez, tudo o que a gen te tra ba lhou para con se guir tan ta
co i sa. A gen te nun ca foi para a pra ia, shop ping (ri). Daí

a gen te foi ao ci ne ma, shop ping, pra ia, al mo çar fora no
fim de se ma na, co i sa que a gen te não fa zia, não dava
tem po. Fui num ba i le, nun ca ti nha ido. Acre di ta que eu
fui num ba i le pela pri me i ra vez!

Em sua ex pe riên cia, a Lu zia des ve la o lado pa -
ra do xal do tra ba lho, as sim como está or ga ni za do: 
ele nega o que pro me te. O tra ba lha dor fica tão
en vol vi do e ab sor to pelo tra ba lho que res ta pou -
co tem po e ener gia para usu fru ir das co mo di da -
des que ele pro pi cia. Tal vez, as fé ri as se jam o me -
lhor exem plo des ta in com pa ti bi li da de.

A tra je tó ria de tra ba lhos da Ma ri a na des ve la
ou tros as pec tos des ta re a li da de do tra ba lho de jo -
vens pobres. Ela con ta que co me çou a tra ba lhar 
aos 15 anos. De dia fa zia a en tre ga de pan fle tos
na rua e à no i te cu i da va de uma cri an ça. “A mãe 
dela tra ba lha va à no i te”, ex pli ca. Os dois, am -
bos tra ba lhos in for ma is, por tan to, sem re gis tro 
em car te i ra.

E o pri me i ro em pre go com car te i ra re gis tra da
lhe ren deu ou tra ex pe riên cia. Na épo ca, seu fi lho
teve que pas sar por uma ci rur gia. Teve que fal tar
al guns dias de tra ba lho, mes mo jus ti fi ca dos com
ates ta dos. Mes mo as sim, a pa troa não fa ci li tou as
co i sas, e ela de ci diu pe dir de mis são. “Daí fa lei:
‘en tre o ser vi ço e o meu fi lho, eu pre fi ro fi car
com meu fi lho’. Fa lei que eu não ia mais, pedi
para ela me dar a con ta que eu não ia mais tra ba -
lhar por que que ria cu i dar do meu fi lho”. E para
cuidar melhor do filho, não pegou mais nenhum
trabalho fixo.

As pe que nas in cur sões no mun do do tra ba lho 
de Anto nio fo ram de mu i ta can se i ra para pou co
re tor no. Du ran te cer ca de oito me ses, aju dou a
fa zer “ex ten são de to ma da”. “A gen te co me ça va
às sete da ma nhã e ia até às sete da no i te para fa -
zer cem pe ças e ga nhar 15 re a is, di vi di do por
dois. Era mu i to tra ba lho e de i xa va calo na mão.
Às ve zes pa ra va uma hora da ma nhã para ga nhar
10, 15 re a is por pes soa. Daí pa rei”, re la ta. Espo -
ra di ca men te, con ta Anto nio, apa re cia um ou tro
ser vi ço tra zi do por sua ma dri nha que tra ba lha em 
uma gráfica. Era mais fácil, menos cansativo e
que rendia mais.

Esses re la tos são como que fo to gra fi as des te
(sub) mun do do tra ba lho a que es ses jo vens es tão 
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re le ga dos. Em al guns ca sos, se pode mes mo di -
zer que, dada a pre ca ri e da de das con di ções em
que exer ce ram al gu mas de suas ati vi da des, “re al -
men te nun ca tra ba lha ram” (SCHEHR, 1999, p.
215). São, em sua gran de ma i o ria, ocu pa ções de
ba i xa qua li da de, com vín cu los pre cá ri os e de me -
nor re mu ne ra ção. Os tra ba lhos in for ma is, ge ral -
men te de cur ta du ra ção, têm o con ve ni en te, se -
gun do os jo vens, de que “não suja” a car te i ra,
nem “suja para eles”, como re la ta a Tina. De pen -
den do do que seja, é me lhor que não cons te na
car te i ra, mes mo que, num se gun do mo men to, o
que não es ti ver ali fal te como ex pe riên cia ne ces -
sá ria e ates ta da. Para Bran co (2005, p. 130-1),
esse tipo de ati vi da des é pre pon de ran te men te re -
le ga do aos jovens.

Nos re la tos so bre o tra ba lho é mais fre quen te
fa la rem das vi vên ci as de ex plo ra ção e de so nes ti -
da des de que fo ram ví ti mas. Con tam suas ex pe -
riên ci as de tra ba lho me nos em ter mos de ati vi da -
de pro du ti va ou de pro fis são (DAYRELL, 2005,
p. 194). O que res sal tam mais do em pre go não é
pro pri a men te a ati vi da de ou o tra ba lho em si,
mas a so ci a li za ção que pos si bi li tou – sair do
mun do fa mi li ar e as ami za des –, a re mu ne ra ção e
a au to no mia.

Os jo vens re la tam cir cuns tân ci as em que fo -
ram de mi ti dos – al guns ca sos por que o es ta be -
le ci men to em que tra ba lha vam fe chou. Não ti -
ve ram op ção. Mas, con si de ran do-se as pre -
mên ci as eco nô mi cas des ses jo vens, se ria de se
ima gi nar que ja ma is fos sem pe dir de mis são.
No en tan to, não é isso que acon te ce. O ato de
pe dir de mis são re pre sen ta um ges to de não
sub mis são to tal aos des man dos dos con tra ta -
do res e de que há ou tras pri o ri da des além do
tra ba lho. É um naco de li ber da de e de au to no -
mia do qual não abrem mão.

As mu dan ças de toda or dem em an da men to,
que re per cu tem so bre a “des cro no lo gi za ção das
ida des”, afe tam os pa drões da tran si ção da ju ven -
tu de para a vida adul ta. Big gart, Fur long e Cart mel 
(2008) de fi nem essa tran si ção em ter mos de tran -
si ções li ne a res e não li ne a res. Para es tes au to res, a 
li ne a ri da de das tran si ções con sis te em uma “tran -
si ção bas tan te lisa e sim ples na qual não há gran -

des bre chas, nem di ver gên ci as, nem mu dan ça de
pa péis”. As tran si ções não li ne a res, por sua vez,
são aque las que “im pli cam bre chas, mu dan ças de
di re ção e se quên ci as de even tos pou co ha bi tu a is” 
(BIGGART; FURLONG; CARTMEL, 2008, p. 56).

Par tin do des ta con ce i tu a ção e con si de ran do a
re a li da de dos jo vens pes qui sa dos, cons ta ta-se
que suas tran si ções es tão mais para não li ne a res.
Suas tra je tó ri as são mar ca das por ex pe riên ci as de
de sem pre go de gran de ex ten são ou re pe ti das, de
mo vi men tos fre quen tes en tre tra ba lhos. A ma -
ter ni da de, em al guns ca sos, re pre sen ta uma mu -
dan ça nes sa tra je tó ria. A tra je tó ria da Lu zia é,
nes se sen ti do, bem ilus tra ti va da não li ne a ri da de.
De po is de vá ri os anos tra ba lhan do, re sol veu não
tra ba lhar e se de di car à pre pa ra ção para con cur -
sos públicos.

Dos jo vens, se ria de se es pe rar que a edu ca ção 
es ti ves se en tre suas pri o ri da des. Há es tí mu los – e
até co a ções – de to dos os la dos para isso (WYN,
2008, p. 44). Assim mes mo, vá ri os de les op tam
por não es tu dar, como ve re mos no tó pi co se -
guin te nes te ca pí tu lo, ao pas so que ou tros pro -
lon gam ex tre ma men te este pe río do. A ma i o ria
dos jo vens fez al gum cur so na área de in for má ti -
ca, o que per se gue o ob je ti vo de au men tar as
chan ces de em pre go e in clu si ve de mu dar de área, 
o que os in se re na ten dên cia da não li ne a ri da de
das tra je tó ri as de vida.

Big gart, Fur long e Cart mel (2008) ar gu men -
tam que hou ve uma ten dên cia ge ne ra li za da na
pes qui sa so bre ju ven tu de em “exa ge rar” os
“pro ces sos de di ver si fi ca ção” das tran si ções
para a vida adul ta. Entre tan to, a par tir de suas
pes qui sas, ad mi tem que as tran si ções não li ne a -
res são mais fre quen tes en tre os jo vens me nos
fa vo re ci dos, por tan to, en tre o pú bli co-alvo da
nos sa pes qui sa.

Os jo vens man têm uma re la ti va li ber da de em
re la ção a se man ter ou não em um de ter mi na do
em pre go. O mes mo vale quan do se tra ta de ace i -
tar ou não um novo em pre go. Nota-se que, quan -
do es tão em bus ca de um novo em pre go, são to -
ma dos de uma an gús tia bas tan te gran de. Cada
ne ga ti va, re en via-os ao fim da fila e ao re co me ço
de uma nova ten ta ti va. Esse vai-e-vem, que pode
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du rar mu i tos me ses, os im pe le a, em cer tas cir -
cuns tân ci as, ace i tar o pri me i ro em pre go que vem
pela fren te. Mas, na prá ti ca, en ga na-se quem pen -
sa que eles não têm critérios – mesmo mínimos –
para selecionar os seus empregos.

Os pro ce di men tos uti li za dos para pro cu rar
em pre go são ba si ca men te dois: de i xar o cur rí cu lo 
di re ta men te nos de par ta men tos co mer ci a is ou
indo às Agên ci as do Tra ba lha dor. No pri me i ro
caso, se le ci o nam o ramo em que de se jam tra ba -
lhar e saem para de i xar o seu cur rí cu lo. “Pro cu ro
sem pre fa lar ou com o ge ren te ou com o pró prio
dono da loja. Pro cu ro con ver sar di re ta men te,
por que de i xar na mão de fun ci o ná ri os não é mu i -
to bom. Aí eu não sei o que fa zem [com o cur rí -
cu lo]”, con ta a Ro ber ta. O Anto nio chega a
exagerar: “Eu tenho currículo em cada uma das
lojas que têm no centro”.

Ou tros con tam que vão às Agên ci as do Tra -
ba lha dor, pos tos pre sen tes nas re gi o na is da pre -
fe i tu ra, onde o pro ces so é in for ma ti za do e a pro -
cu ra se dá me di an te um car tão que cada jo vem
ca das tra do tem. Caso haja al gu ma vaga, o can di -
da to é en ca mi nha do à em pre sa, que tem cin co
dias para dar um re tor no. Nes te pe río do, o car tão 
fica blo que a do, após o qual a jornada, quando
infrutífera, recomeça.

Em al guns ca sos, os jo vens não ace i tam o em -
pre go ofe re ci do de vi do à dis tân cia. Ter que sair
mu i to cedo de casa para vol tar mu i to tar de da no i -
te, além de ter que per cor rer gran des dis tân ci as;
não com pen sa na vi são de les. Ou tra ra zão mu i to 
for te re la ta da por eles para não ace i tar uma vaga
é o cri té rio do min go, ali a do ao do sa lá rio. O
Anto nio con ta que re fu gou dois em pre gos por
essa ra zão.

Já ten tei re po si tor [em um su per mer ca do] e não ace i tei
por que é mu i to pu xa do, tra ba lha de se gun da a do min -
go e são eles que es co lhem os nos sos fe ri a dos. Era para
en trar no McDo nalds, mas eu não quis para ter dois fe -
ri a dos no mês e ga nhar mu i to pou co.

A Pa u la tam bém re la ta não abrir mão do do -
min go, a não ser que o sa lá rio com pen sas se essa
res tri ção. “Tem pa ni fi ca do ra que tem vaga. Só
que não é uma co i sa mu i to agra dá vel para tra ba -
lhar. Tra ba lha de do min go a do min go”, con ta.

Para ela, o do min go é im por tan te não ape nas
“para des can sar”, mas tam bém pelo en con tro
com as ami gas e ami gos, para des fru tar da vida.

O caso da Ma ri a na tam bém é su ges ti vo sob
este pon to de vis ta. Ao lar gar o em pre go para cu i -
dar do fi lho, co me çou a de sen vol ver um gru po
de dan ça com cri an ças de sua co mu ni da de. Fala
com vi bra ção des se seu en vol vi men to com o
mun do ar tís ti co. Mas re co nhe ce que a si tu a ção fi -
nan ce i ra está caó ti ca, tan to as sim que relata uma
conversa que teria tido com o marido.

Se a gen te não tra ba lhar, a gen te não con se gue vi ver
bem. Na ver da de não é nem vi ver bem, é po der so bre -
vi ver, por que pra ti ca men te es ta mos só so bre vi ven do.
Nes se dia es ta va con ver san do com meu ma ri do: a gen -
te não está fa zen do nada. Pra ti ca men te a gen te está só
se man ten do, se man ten do até par tir des sa. Por que a
gen te não tem como ir no ci ne ma, fa zer ou tras co i sas.
A gen te está só so bre vi ven do. Não tem uma cur ti ção,
não tem um pas se io, nada, por que a si tu a ção fi nan ce i -
ra... mu i to tris te. Mu i to tris te.

Nes te con tex to, se ti ves se que op tar en tre a
dan ça, que ela gos ta, e um em pre go, que fa ria por
ne ces si da de, op ta ria pelo se gun do, por que, mes -
mo as sim, en tre vê a pos si bi li da de de con se guir
con ci li ar as duas ati vi da des. Caso con trá rio, con -
ta ela, “eu ia fi car tris te, mas eu lar ga ria”.

Entre tan to, o caso mais em ble má ti co é aque le
apre sen ta do pela Tina. Jo ga do ra de fu te bol ama -
dor, fez dis so o nú cleo em tor no do qual gira a
sua vida. E fala des sa sua op ção, que mis tu ra
profissão e paixão:

O fu te bol, eu vivo mu i to o fu te bol, eu gos to des de
cri an ci nha. Meu pai foi téc ni co de time de em pre sa.
Então cres ci no meio dos ca ras, ven do os ca ras jo gar e
me in te res sei. Hoje em dia é uma co i sa que, se fa lar,
“nos sa eu vou ti rar o fu te bol da tua vida”, é uma co i sa
que eu re al men te ia sen tir. Tan to é que em pre go para
mim, não é que eu seja cha ta para es co lher em pre go,
mas é mu i to com pli ca do pe gar um ho rá rio e ba ter com
os tre i nos, sa ben do que eu ga nho jo gan do fu te bol. Não 
é uma ques tão que eu vou por la zer, é uma pro fis são.
Só que eu ado ro.

Per gun ta da se ti ves se que es co lher en tre o fu -
te bol e um em pre go, o que es co lhe ria, ela res pon -
deu sem he si tar: “Olha, eu já fa lei mu i tas ve zes:
eu es co lho o fu te bol. É mi nha pa i xão”, con ta.
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Tina per ce be o em pre go como um li mi ta dor, ra -
zão pela qual ela não o quer, nem o pro cu ra – ao
me nos nes te mo men to da sua vida. A “pro fis são”
de jo ga do ra lhe au fe re um ga nho de R$ 50,00 por
jogo. Há uma di fe ren ça en tre a si tu a ção eco nô -
mi ca dela e a de Ma ri a na, por exem plo. Enquan to 
a Ma ri a na é ca sa da, o ma ri do ga nha sa lá rio mí ni -
mo e tem que cu i dar de um fi lho, a Tina, mes mo
que o que ela ga nha não seja mu i to, tem uma si tu a -
ção fa mi li ar mais avan ta ja da. O pai tra ba lha e tem 
um sa lá rio que per mi te, por ve zes, aju dar a fi lha.
Mas, de modo ge ral, deve-se re co nhe cer que os
jo vens pes qui sa dos vi vem em con di ções eco nô -
mi cas mu i to aper ta das. Sa bem fa zer mul ti pli car o 
di nhe i ro em suas mãos.

Os ca sos da Tina e da Ma ri a na são ain da ilus -
tra ti vos de ou tra re a li da de. Ambas já ex pe ri men -
ta ram as agru ras do mer ca do de tra ba lho, vi ven -
ci a do na sua pre ca ri e da de. E am bas tam bém já
ex pe ri men ta ram ati vi da des (mú si ca e fu te bol) em 
que pre va le ce o pra zer, o gozo, a cri a ti vi da de.
Sur ge um con fli to en tre o tra ba lho como ne ces si -
da de e o tra ba lho como re a li za ção e ex pres são de
si (DAYRELL, 2005, p. 212). Da das as con di ções
ma te ri a is em que vi vem, não fica di fí cil ima gi nar
para que lado o pên du lo irá pen der, em caso de
ne ces si da de de op tar. Até por que é di fí cil trans -
for mar a mú si ca em meio de so bre vi vên cia, o que 
se ria uma ma ne i ra de unir “o útil ao agra dá vel”, o
meio de ga nhar a vida com o pra zer de ga nhar a
vida. (Cf. SPOSITO, 2000.) No en tan to, o con fli -
to está ins ta la do e elas o es can ca ram.

Os jo vens ma ni fes tam tam bém as ten sões en -
tre o tem po do tra ba lho e a vida pes so al. O Car -
los con ta que o tra ba lho toma tem po de ma is, so -
bre tu do para quem es tu da e tra ba lha. E a re la ção
com os ami gos fica res sen ti da. Mas é a Lu zia
quem me lhor ex pres sa essa in com pa ti bi li da de.
“Qu an do você está tra ba lhan do, você não tem
tem po para fa zer ou tra co i sa”, con ta. Já de i xou
de fa zer co i sas por ca u sa do tra ba lho. Em se gui -
da, ar re ma ta: “Qu an do você está tra ba lhan do,
você tam bém se iso la”. Ou seja, a so ci a li za ção
pro por ci o na da pelo tra ba lho, tam bém é li mi ta da
e li mi ta do ra. Por ou tro lado, ine xis tem nas con -
ver sas re fe rên ci as a como me lhor con ci li ar es tas

duas es fe ras da vida, me di an te, por exem plo, a re -
du ção da jor na da de tra ba lho. Tal vez por que a
mo du la ção en tre tra ba lho e não tra ba lho a que
são cons tan te men te sub me ti dos, sur ja para su -
prir esta lacuna.

Quando o as sun to é di fi cul da des para con se -
guir um em pre go, o coro é unís so no: “fal ta de
ex pe riên cia”. São unâ ni mes em ale gar o que si to
ex pe riên cia como a prin ci pal ra zão por não en -
con tra rem uma co lo ca ção no mer ca do de tra ba -
lho. Em ter mos ge ra is, ad mi tem que não há fal ta
de em pre gos, mas que são di fí ce is de se rem con -
se gui dos em de cor rên cia de se rem prin ci pi an tes.
No pró xi mo tó pi co ana li sa re mos esta te má ti ca
sob o pon to de vis ta da qua li fi ca ção e do novo
dis cur so ide o ló gi co cons tru í do que in di vi du a li za
as ra zões do de sem pre go no mun do e no Brasil.

Não se pode, evi den te men te, ne gar a pro ble -
má ti ca da qua li fi ca ção sob o pon to de vis ta de
uma po lí ti ca es tra té gi ca de país a mé dio e lon go
pra zos. O que os jo vens têm di fi cul da de de per -
ce ber é que, com a re vo lu ção tec no ló gi ca em an -
da men to e com as po lí ti cas ne o li be ra is im ple -
men ta das em to das as par tes do mun do, hou ve
um en xu ga men to dos em pre gos. Com esse dé fi -
cit de va gas, são jus ta men te as duas pon tas em
ter mos etá ri os os gru pos mais afe ta dos, ou seja,
os jo vens e os ma i o res de 45 anos. E a co lo ca ção
no mer ca do de jovens po bres fica ain da mais
di fí cil. Um dos jo vens, é ver da de, fez men ção às
di fi cul da des de con se guir um em pre go de cor ren -
te da enor me con cor rên cia por uma vaga, como
ve re mos mais adi an te. Per ce be-se que as si mi la -
ram e re pro du zem o dis cur so do mi nan te de que
o que fal ta não são pos tos de tra ba lho, mas qua li -
fi ca ção para aces sá-los.

Esta não com pre en são dos me ca nis mos do
mer ca do leva-os a pos tu la rem a sua tra je tó ria a
par tir das ca te go ri as di co tô mi cas da “sor te/azar” 
(DAYRELL, 2005, p. 194). A Pa u la con ta que não 
é por fal ta de cor rer atrás que não está con se guin -
do. “Fui atrás, fiz um mon te de en tre vis ta. Mas,
não sei, não levo sor te na en tre vis ta”, se re sig na,
como se o gar ga lo es ti ves se na en tre vis ta em si.
“Não es tou ten do sor te”, en fa ti za mais adi an te.
Assim mes mo não se en tre ga: “Mas um dia apa -
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re ce al gu ma co i sa”. Na sua per cep ção, o mer ca -
do de tra ba lho é um jogo de azar, onde ora se ga -
nha, ora se per de; de modo ge ral se per de. Ao
mes mo tem po, o jo ga dor obs ti na do não de sis te
nun ca de jo gar. Por ou tro lado, im pes so a li za os
cri té ri os de se le ção e não se dá con ta de que, se
para ela, a Pa u la, é uma ques tão de sor te, para
quem está do ou tro lado não se tra ta em mo -
men to al gum de sor te ou azar, mas de se le ção,
com cri té ri os pré-es ta be le ci dos.

A ex pe riên cia do de sem pre go fe i ta por es ses
jo vens é an gus ti an te. Na li nha de Schnap per
(1994), in te res sa-nos ana li sar não tan to as ca rac -
te rís ti cas dos de sem pre ga dos, mas as ex pe riên ci as
vi vi das pe los jo vens po bres. Enten de mos por de -
sem pre go “a pri va ção in vo lun tá ria e pro vi só ria
do em pre go” (SCHNAPPER, 1994, p. 41).

É pos sí vel per ce ber mo du la ções na in ten si da -
de com que essa re a li da de é vi vi da. Para al guns,
ela é vi vi da com cer ta dra ma ti ci da de, como conta 
o Carlos:

Ah, eu me sin to meio mal. É di fí cil na mi nha ida de não
que rer tra ba lhar. Você tem os teus ami gos tra ba lhan do, 
tem seu pró prio di nhe i ro e eu cor ren do atrás e não con -
si go. Nos sa, eu gos ta ria de es tar tra ba lhan do. Não vejo
a hora de con se guir um em pre go.

A Ro ber ta ex pres sa as sim a sua si tu a ção: “Te -
nho medo de fi car de sem pre ga da mu i to tem po,
de fi car de pen den do sem pre do ma ri do. É hor rí -
vel, tan to para mim, como para ele”. Ela é mu i to
ci o sa da au to no mia que con quis tou ao lon go da
vida. O Anto nio, por sua vez, ex pli ci ta ou tro as -
pec to do de sem pre go, o sen ti men to de inu ti li da de:

A gen te se sen te meio inú til. É uma pa la vra meio for te,
mas que ren do ou não a gen te aca ba se sen tin do inú til,
por que a gen te está em casa, não tem ser vi ço, não está
fa zen do nada. Você vê seu ir mão que é mais novo que
você tra ba lhan do, ga nhan do um sa lá rio, aju dan do a fa -
mí lia, e você em casa, ten tan do achar ser vi ço... Para co -
me çar, eu não fiz o que meus pais que ri am, que era fa -
zer fa cul da de, ain da mais não con se guin do ser vi ço, a
gen te aca ba se cul pan do.

Ao fa la rem do de sem pre go, es ses jo vens elu -
ci dam ou tros ele men tos tri bu ta dos ao tra ba lho.
Em pri me i ro lu gar, o em pre go, na sua ida de, pos -
si bi li ta al gum di nhe i ro “para ga ran tir o con su mo

e o la zer, vi a bi li zan do sua con di ção ju ve nil e ma i or 
au to no mia em re la ção à fa mí lia” (DAYRELL,
2005, p. 230). Para as jo vens ca sa das, tra ta-se de
não ser um peso para o com pa nhe i ro. De pen der
do ma ri do para to dos os con su mos soa como
uma hu mi lha ção, que que rem evi tar a todo cus to. 
Cla ro que sem es que cer que a ren da que elas não
ob têm fal ta para fe char o mês.

O sen ti men to de inu ti li da de está pre sen te nos
seus re la tos. Isso por que, como afir ma Rif kin
(1995, p. 215), “o em pre go é mu i to mais do que
uma me di da de ren da: para mu i tos é a me di da
es sen ci al de au to me re ci men to. Estar de sem pre -
ga do é sen tir-se im pro du ti vo e cada vez mais
im pres tá vel”.

O caso do Anto nio vem ain da com ou tro in -
gre di en te que agra va essa si tu a ção: a de que não
ace i tou a pro pos ta fe i ta por seus pais de in gres sar
na uni ver si da de e fa zer uma fa cul da de. Ne gou-se
a se guir o des ti no que seus pais que ri am tra çar
para ele, não por pura bir ra, mas por que tem cla -
ro o que quer e o que não quer para si.

Meus pais não en go li ram o fato de eu não que rer fa zer
fa cul da de. O so nho da mi nha mãe era fa zer me di ci na.
Meu pai me quer ver fa zen do me ca trô ni ca. Fa lei para
eles, ‘pai, mãe, não vou fa zer aqui lo que eu não que ro’.
Por que a pior co i sa do mun do é tra ba lhar na qui lo que
você não gos ta. É hor rí vel. Eu que ro fa zer hard wa re.

A de ci são pes so al pesa ain da mais quan do os
pró pri os pais co bram para que te nha um em pre -
go. Di an te da res pon sa bi li da de de ter con tra ri a -
do seus pais e não con se guir um em pre go, aca ba 
por se sen tir cul pa do por essa si tu a ção. Osci la,
psi co lo gi ca men te, en tre ser adul to, to mar suas
de ci sões e ar car com elas, e a ima tu ri da de ain da
pró pria do jo vem que mora nele, para li dar com
es sas ques tões.

Aliás, as pres sões de di ver sos ti pos que re ce -
bem não são sem pre im pes so a is e ge né ri cas,
como vin das do “sis te ma”. Têm ros to, são fi gu -
ras co nhe ci das e es tão es pa ci al men te pró xi mas,
en car nan do-se nos pais, em ou tros fa mi li a res e
nos ami gos. Não ra ra men te, pas sa a ser uma au -
to co bran ça, o que re for ça ain da mais o sen ti men -
to de cul pa e de inu ti li da de que sen tem, pro du -
zin do an gús ti as.
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No sen so co mum, es sas co bran ças se ex pres -
sam na con sa gra da fór mu la de que “só não tra ba -
lha quem não quer” (ZALUAR, 2000, p. 146 e
88), re pro du zi da por mu i tos pais, nas ci dos e vi vi -
dos em ou tra épo ca e que têm di fi cul da des para
com pre en der por que ra zão seus fi lhos po dem
es tar de sem pre ga dos.

A in ten si da de com que o de sem pre go é vi vi do 
é pro por ci o nal ao de se jo ou à ne ces si da de de en -
trar no mer ca do de tra ba lho. Qu an to mais se
bus ca, mais o sen ti men to do de sem pre go é sen ti -
do. Schnap per (1994) de no mi na este tipo de de -
sem pre go de “to tal”, ca rac te ri za do pela hu mi lha -
ção, o té dio e a des so ci a li za ção e que de sig na a
ex pe riên cia do de sem pre go vi vi da como um tem -
po va zio, sem ati vi da de de subs ti tu i ção e com o
sen ti men to de sua pró pria inu ti li da de. Na au sên -
cia do tra ba lho, todo o res to tam bém de i xa de
exis tir e de fa zer sen ti do (SCHEHR, 1999, p.
229-247). É como se tudo pa ras se e a vida re co -
bras se sen ti do no va men te só após o pró xi mo
em pre go. “O de sem pre go cons ti tui uma pro va -
ção, uma ex pe riên cia tra u ma ti zan te para a ma i o -
ria da po pu la ção” (SCHNAPPER, 1994, p. 65),
mas es pe ci fi ca men te para os jo vens.

Entre tan to, nem to dos os jo vens en ca ram o
“não tra ba lho”5 des ta ma ne i ra. No caso da Lu zia, 
o não re tor no ao mer ca do de tra ba lho está sen do
pro te la do cons ci en te men te. Em seu lu gar, não o
va zio, a ina ti vi da de, mas um ob je ti vo pes so al:
pre pa rar-se para con cur sos pú bli cos. Impli ca em
uma es co lha em que se destina o tempo para
atividades pessoais.

A Ma ri a na tam bém aca bou in ves tin do em ou -
tras ati vi da des as sim que de ci diu sair do em pre -
go. Co me çou um gru po de dan ça para cri an ças.
Ca na li za tem po e ener gia para essa ati vi da de, que
a im pe de de sen tir té dio e so li dão. Pelo con trá rio, 
essa ati vi da de abre ou tras pos si bi li da des de so ci a -
li za ção e de re co nhe ci men to não pos sí ve is pe las
ex pe riên ci as de tra ba lho que já teve. A no ção do
tem po ex pe ri men ta da des ta ma ne i ra é di a me tral -

men te opos ta àque la dos de sem pre ga dos, como
ve re mos na úl ti ma se ção des te ca pí tu lo. Como
ela mes ma con ta, seu dia e semana são sempre
curtos, dada a ocupação que tem. O emprego não 
lhe faz falta para ocupar o tempo.

Entre as jo vens mu lhe res, a ten dên cia de
pre en cher o tem po e de apos tar em ati vi da des
sem fins eco nô mi cos, mas so ci a is, pa re ce ser
ma i or. Re ve lam ma i or fa ci li da de para se ocu pa -
rem com ou tras ati vi da des que não se jam ex clu si -
va men te o tra ba lho. Têm uma vida so ci al ati va
ma i or. Na ex pe riên cia des tas mu lhe res se pode
en tre ver o que fala Gorz (2004, p. 86): “As re la -
ções so ci a is, os la ços de co o pe ra ção, o sen ti do de
cada vida se rão pro du zi dos prin ci pal men te por
es sas ati vi da des que não va lo ri zam o ca pi tal. O
tem po de tra ba lho de i xa rá de ser o tem po so ci al
do mi nan te”. O tem po do sen ti do en con tra-se
nes sas ati vi da des fe i tas com pra zer. Ao mes mo
tem po, “o pre sen te não é de pen den te de um hi -
po té ti co re tor no ao mer ca do de tra ba lho”
(SCHEHR, 1999, p. 241).

Mas, como va lo ri zam e ava li am es sas ati vi da -
des que não são re mu ne ra das? Pri me i ra men te, os 
pe que nos tra ba lhos da casa são uma pre sen ça na
vida des tes jo vens des de pe que no. Na me di da
em que po dem, são so li ci ta dos tam bém a au xi li a -
rem em pe que nos tra ba lhos ex ter nos, como ir
ao ban co, pa gar con tas, fa zer com pras... Cres -
cem apren den do as ati vi da des mais bá si cas da
casa. Alguns, in clu si ve ra pa zes, apren dem a co -
zi nhar para si e seus ir mãos me no res, no caso de
os pais tra ba lha rem.

Qu an do o as sun to é se os ho mens de vem aju -
dar nos tra ba lhos da casa, as mu lhe res são as mais 
en tu si as tas. Re cla mam uma par ti lha das ta re fas
re la ti vas à casa, uma vez que tam bém tra ba lham
fora. Da par te dos jo vens ho mens, nin guém se
ma ni fes tou con trá rio, mas se per ce be que ain da
não é um as sun to bem di ge ri do. Ape lam ao fato
de que não têm pre con ce i to em re la ção a isso, de
que não são ma chis tas, de que pas sou o tem po
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em que o ho mem che ga em casa e vê a mu lher
“ra lan do” sem aju dar. Nas en tre li nhas, porém, o
discurso ainda é mais avançado do que a prática.

As jo vens mu lhe res têm ma i or fa ci li da de para
re co nhe cer que os afa ze res da casa são tra ba lho.
Di ver sas ati vi da des, como co zi nhar, cu i dar de
cri an ça, lim par a casa não é con si de ra do tra ba lho
por vá ri os dos jo vens ho mens. Enten dem que es -
sas ati vi da des não são tra ba lho, mas “obri ga ção”, 
algo que tem que ser re a li za do. Re cu pe ram as ca -
rac te rís ti cas do “la bor”. Entre os gre gos, o la bor
está re la ci o na do àque las ati vi da des ne ces sá ri as
para man ter a vida bi o ló gi ca e por isso com bi na
ne ces si da de e fu ti li da de. O la bor era fe i to no es -
pa ço pri va do, na casa, e go za va de ba i xa re pu ta -
ção en tre os gre gos, ra zão pela qual era re le ga do
pre fe ren te men te às mu lhe res e aos es cra vos
(ARENDT, 1989). Ain da há mu i to des sa vi são
pre sen te en tre os jo vens ho mens. Ao mes mo
tem po, o ter mo “obri ga ção” de no ta que é uma
obri ga ção mo ral, no caso de cu i dar dos fi lhos,
por par te do homem.

Con tu do, en tre o tra ba lho do més ti co e o em -
pre go, as pró pri as mu lhe res co in ci dem em atri -
bu ir ma i or im por tân cia ao se gun do, mes mo re -
co nhe cen do que o tra ba lho de casa é ne ces sá rio.
De acordo com a Paula,

Tudo é tra ba lho. Fi car em casa é tra ba lho, tra ba lhar
fora tam bém. Tra ba lhan do fora, além do di nhe i ro,
você tem uma ex pe riên cia. Den tro de casa não. Mi nha
avó fica em casa, mas ela está tra ba lhan do di re to. Isso
tam bém é um tra ba lho. Só que ela não vai ga nhar o di -
nhe i ro dela.

Re la ci o nam ao tra ba lho fora de casa a re mu -
ne ra ção, au to no mia, ex pe riên cia pro fis si o nal,
uti li da de, di re i tos e se gu ran ça. Ca rac te rís ti cas que 
se rão iden ti fi ca das com a no ção de em pre go.
Gorz (2003, p. 21; cf. tam bém GORZ, 1991, p.
112s) de fi ne-o da se guin te ma ne i ra:

A ca rac te rís ti ca mais im por tan te des se tra ba lho – aque -
le que “te mos”, “pro cu ra mos”, “ofe re ce mos” – é ser
uma ati vi da de que se re a li za na es fe ra pú bli ca, so li ci ta da,

de fi ni da e re co nhe ci da útil por ou tros além de nós e, a
este tí tu lo, re mu ne ra da. É pelo tra ba lho re mu ne ra do
(mais par ti cu lar men te, pelo tra ba lho as sa la ri a do) que
per ten ce mos à es fe ra pú bli ca, ad qui ri mos uma exis tên -
cia e uma iden ti da de so ci a is (isto é, uma “pro fis são”),
inseri mo-nos em uma rede de re la ções e de in ter câm -
bi os, onde a ou tros so mos equi pa ra dos e so bre os qua is 
ve mos con fe ri dos cer tos di re i tos, em tro ca de cer tos
de ve res (Os gri fos são do au tor).

Os jo vens, evi den te men te e com ra zão, que -
rem par ti ci par des ta con quis ta da so ci e da de. O
fato é que as no vas re a li da des do mun do do tra -
ba lho de sor ga ni zam e em ba ra lham as fron te i ras
do em pre go. E aca bam, por ve zes, mo di fi can do
o pró prio sen ti do do tra ba lho. A pre ca ri e da de da
ma i o ria dos em pre gos a que têm aces so – em
con di ções nas qua is o tra ba lho não é mais es pa ço
de cons tru ção de re fe rên ci as po si ti vas, em que a
di men são ex pres si va do tra ba lho ten de a ser
inex pres si va –, os jo vens pro cu ram por sua di -
men são ins tru men tal (BAJOIT; FRANSSEN,
1997), uma vez que, em gran de par te, este já não
con se gue mais ofe re cer o lado de ex pres são, de
re a li za ção de si.

Como con clu são des te tó pi co se pode di zer o
se guin te: os jo vens não ma ni fes tam uma re pul sa
tout court ao tra ba lho. O que re cu sam “é me nos o
tra ba lho do que um tipo de em pre go des con tí -
nuo e li te ral men te in sig ni fi can te” (CASTEL, 1998,
p. 529). Não é que não que i ram tra ba lhar, mas
que rem um tra ba lho que não lhes rou be a vida e
que faça sen ti do. Alme jam que te nha as ca rac te -
rís ti cas das ou tras co i sas boas da vida. Que seja
pra ze ro so, gos to so e che io de sen ti do. Um tra ba -
lho que per mi ta vi ver com dig ni da de. Em sín te se, 
pro cla mam na sur di na dos seus atos que a vida
não é só tra ba lho.

A ten dên cia é que os jo vens bus quem em pre -
gos que lhes per mi tam es ta be le cer um equi lí brio
en tre tra ba lho e vida pri va da (WILKINSON,
2002, p. 103; WYN, 2008, p. 43).
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3  Espre mi dos en tre as exi gên ci as do

mer ca do e o de sem pre go

A es co la ri za ção, qua li fi ca ção, é ou tro lu gar
para se ve ri fi car a si tu a ção de vul ne ra bi li da de so -
ci al a que es ses jo vens são sub me ti dos. Dos jo -
vens pes qui sa dos, três têm o en si no fun da men tal
in com ple to; dois con clu í ram o en si no fun da -
men tal; três não con clu í ram o en si no mé dio; e
seis ter mi na ram o en si no mé dio. Ne nhum aden -
trou no mun do uni ver si tá rio. Deve-se re cor dar
que no mo men to da pes qui sa ne nhum dos jo vens
es ta va es tu dan do. Des sa ma ne i ra, eles in cre men -
tam as es ta tís ti cas do gru po ma jo ri tá rio que está
fora das sa las de aula. De acor do com a PNAD de
2006, esse gru po che ga a 53,1% (WAISELFISZ,
2007, p. 36) dos jo vens en tre 15 e 24 anos. A
mes ma pes qui sa traz um dado cu ri o so: no Pa ra -
ná, esse gru po re pre sen ta 55,6%, ou seja, está aci -
ma da mé dia na ci o nal (WAISELFISZ, 2007, p.
39). A pes qui sa lo cal, que to mou ape nas o uni ver -
so dos jo vens de Cu ri ti ba, cons ta ta – e con fir ma
– que quan to mais po bres são os jo vens, me nor
tam bém é o ín di ce dos que não es ta vam es tu dan -
do (SALLAS, 2008, p. 220).

A ade qua ção sé rie/ida de re pre sen ta ou tro de -
sa fio que afe ta, so bre tu do, os jo vens das ca ma das 
mais po bres da po pu la ção (SALLAS, 2008, p.
219). De acor do com a PNAD de 2006, a fra ção
de alu nos que não es ta va cur san do a sé rie cor res -
pon den te à sua fase de vida, che ga va qua se a 14% 
dos jo vens es co la ri za dos (WAISELFISZ, 2007, p.
37). A re pe tên cia, em gran de par te de cor ren te da
ba i xa qua li da de do en si no, tem um cus to eco nô -
mi co con si de rá vel para o país.6

A ma i o ria dos jo vens pes qui sa dos (10) ma ni -
fes tou de se jo de vol tar a es tu dar. Entre as ra zões
que ale gam para isso, es tão as se guin tes: ter mais
es tu do re pre sen ta ma i o res chan ces para ar ru mar
empre go; ter con di ções me lho res para aper fe i -
ço ar-se mais em al gu ma área; ter di plo ma para ar -
ru mar em pre go, me lho ria para si mes mo; não po -
der es ta ci o nar no tem po, sen do ne ces sá rio es tar
se atu a li zan do; sen tir-se mais ati vo; por gos tar de
es tu dar e de ler.

Qu a tro dos jo vens dis se ram ex pli ci ta men te
que não vol ta ri am a es tu dar. Di zem não ter “cé -
re bro” e mes mo pa ciên cia para fre quen tar as sa -
las de aula. Além dis so, afir mam que o es tu do
“não aju da” em nada. Esta par ce la de jo vens é a
mais cé ti ca em re la ção à con tri bu i ção que os es tu -
dos po de ri am ofe re cer para al me jar con di ções
eco nô mi cas e so ci a is mais dig nas. Para eles, a es -
co la já não é mais ca paz de ofe re cer um pas sa por -
te para o fu tu ro.

Po dem-se per ce ber mo du la ções na in ten si da -
de da von ta de de vol tar a es tu dar. Em al guns, pa -
re ce ser uma de ci são mais fir me e pró xi ma. Em
ou tros, no en tan to, o vol tar a es tu dar soa mu i to
dis tan te e é pro je ta do num fu tu ro tão re mo to que,
se per sis ti rem as atu a is cir cuns tân ci as, di fi cil men te 
vol ta rão a fre quen tar os ban cos es co la res.

A dé ca da de 1990 foi, no Bra sil e no con tex to
de im ple men ta ção de po lí ti cas ne o li be ra is, con si -
de ra da como a “dé ca da dos mi tos”. Os mi tos do
es va zi a men to do pa pel do Esta do, da aber tu ra
co mer ci al e da in ter na ci o na li za ção da eco no mia
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bra si le i ra, do ele va do cus to do tra ba lho no Bra sil, 
da des res pon sa bi li za ção do Esta do para com o
ren di men to dos tra ba lha do res de sa lá rio de base,
en tre ou tros, fo ram cri a dos em de fe sa do cres ci -
men to eco nô mi co, da ele va ção no ní vel de ocu -
pa ção, da dis tri bu i ção da ren da, da com pe ti ti vi -
da de do país... Tais mi tos, no en tan to, aco ber ta -
ram ou tra re a li da de: a ex pan são em mas sa do
de sem pre go – que afe ta mais for te men te os jo -
vens –, a ins ta bi li da de no tra ba lho e sua pro gres -
si va e inin ter rup ta pre ca ri za ção, a in tro du ção de
con tra tos mí ni mos, co nhe ci dos tam bém como
“re for ma bran ca” e o des man te la men to da pro te -
ção so ci al (POCHMANN, 2001).

Uma das te ses re fe ria-se à for ma ção do tra ba -
lha dor bra si le i ro (LANGER, 2006). A te cla em
que o dis cur so ne o li be ral ba tia in sis ten te men te
afir ma va que ha via de sem pre go no Bra sil dado o 
des ní vel en tre as exi gên ci as do mer ca do de tra -
ba lho e o es ta do em que se en con tra va o tra ba -
lha dor na ci o nal. Esse era, por tan to, um dos pro -
ble mas cru ci a is a ser en fren ta do para a su pe ra -
ção do es ta do de atra so e de ina ni ção em que o
país se en con tra va.

Para o dis cur so do mi nan te, o de sem pre go é
atri bu í do não mais à in su fi ciên cia de pos tos de
tra ba lho, mas à ina de qua ção do tra ba lha dor às
no vas exi gên ci as do mer ca do de tra ba lho. Di -
fun de-se as sim a ide ia de que o fe nô me no do de -
sem pre go em mas sa “é con se quên cia da des qua -
li fi ca ção téc ni ca do tra ba lha dor” (BAPTISTA,
2004, p. 132).

Os jo vens en tre vis ta dos sa bem, em ter mos
ge ra is, da im por tân cia da qua li fi ca ção para con se -
guir um em pre go e re co nhe cem que as exi gên ci as 
em ter mos de ma i or es co la ri da de são cada vez
ma i o res. Como diz o Car los, “se não ti ver ne nhu -
ma qua li fi ca ção, sem chan ces”. Na mes ma li nha
de ra ci o cí nio se gue Tina: “Eu sei que se pre ci sar
de um cur rí cu lo, eu sei que o se gun do grau com -
ple to se ria mais cha ma ti vo para o dono da loja,
do que elas [as suas ami gas] sem o se gun do grau
com ple to”. Ter ao me nos o en si no mé dio com -
ple to re pre sen ta al gu ma chan ce a mais na hora de 
pro cu rar al gum em pre go. Tam bém para Ro ber ta
está cla ro que a qua li fi ca ção é “muito, muito

importante”. E emenda: “Até mesmo para quem
tem, está difícil”.

Car los si tua-se mi ni ma men te no con tex to das
mu dan ças em cur so ao ní vel das em pre sas e que
re per cu tem so bre as exi gên ci as em ter mos de
ma i or qua li fi ca ção pro fis si o nal. Per gun ta do so -
bre as ra zões pe las qua is acha tão di fí cil conseguir 
um emprego hoje, reflete:

Eu acho que é di fí cil mais por ca u sa da qua li fi ca ção.
Por que eles, todo dia tão ten do uma mu dan ça, todo dia
es tão exi gin do mais e mais. Antes era um cur si nho bá si -
co de in for má ti ca. Hoje, já que rem um cur so téc ni co na 
área. Da qui a pou co, um cur so de lín gua e aí vai indo,
vai indo. Acho que isso di fi cul ta um pou co para quem
não tem re cur so. Di fi cul ta um pou co o em pre go. Tá di -
fí cil por que cada dia tão que ren do mais e mais.

Re la ci o nam as di fi cul da des de con se guir em -
pre go à com pe ti ção exis ten te no mer ca do de tra -
ba lho. Pre sen ci am-na em cada pro ces so de se le -
ção mal su ce di do. E, como ana li sam Bol tans ki e
Chi a pel lo (1999), cada não se le ção aca ba por pi o -
rar ain da mais as chan ces de ob ter um em pre go.
Esse pro ces so re ve la-se, de cer ta for ma, du pla -
men te ex clu i dor: a ex clu são que se dá pon tu al -
men te em cada não se le ção, mas que vai, ao
mes mo tem po, di mi nu in do as con di ções de
se le ti vi da de no ge ral, da das as exi gên ci as cada
vez ma i o res que se ve ri fi cam hoje. Com cada
não se le ção, como que re tor na ao fi nal da fila.
“A com pe ti ção é gran de”, sin te ti za a Lu zia,
como que se re sig nan do.

Há ou tros jo vens en tre vis ta dos que re la ci o nam 
as di fi cul da des em con se guir um em pre go à ex pe -
riên cia. Essa é uma re a li da de mu i to sen ti da por
Ma ri a na, que com ple tou o en si no fun da men tal:

Com mais es tu do não vai ga ran tir por que o que eles
mais exi gem é o es tu do, mas o que eles mais que rem é
ex pe riên cia. Como al guém que está com a car te i ra de
tra ba lho bran ca vai ter ex pe riên cia? Isso não é jus to que 
eles não dão uma chan ce para as pes so as. Até para lim -
par uma casa, co i sa que toda mu lher sabe, eles pe dem
ex pe riên cia. Assim não tem con di ções.

Esse de po i men to in dig na do re ve la um ou tro
as pec to da pro ble má ti ca da qua li fi ca ção. To dos
os tra ba lhos de Ma ri a na fo ram de ba i xa qua li fi ca -
ção e pre cá ri os – babá, dama de com pa nhia, en -
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tre ga de pan fle tos. Nes te meio, a exi gên cia por
es co la ri za ção pa re ce fi car em se gun do pla no em
re la ção à ex pe riên cia. Qu an do in sis ti mos na im -
por tân cia da qua li fi ca ção, ela re for çou ain da mais 
este as pec to: “Aju da um pou co, mas mes mo as -
sim é di fí cil. O que eles que rem ver é o que tem
na car te i ra, um bom tem po já tra ba lha do. É mu i -
to di fí cil”.

Par te da li te ra tu ra cor ro bo ra a in ter pre ta ção
de Ma ri a na so bre a im por tân cia da ex pe riên cia
como fa tor ex pli ca ti vo das di fi cul da des de se in -
se rir no mercado de trabalho.

Pos ter gar a en tra da no mer ca do de tra ba lho tam bém
tem cus tos. Sabe-se que, para os jo vens, ter al gu ma ex -
pe riên cia de tra ba lho é mais im por tan te que a es co la ri -
da de. De fato, há evi dên ci as em pí ri cas que, para os in -
di ví du os de 15 a 24 anos, o mer ca do de tra ba lho va lo ri -
za mais a ex pe riên cia que a es co la ri da de e que um ano a
mais de ex pe riên cia au men ta em 20% a pro ba bi li da de
de o jo vem es tar ocu pa do, en quan to um ano a mais de
escola ri da de au men ta essa pro ba bi li da de em ape nas 1%
(ROCHA, 2008, p. 540).

Essa re a li da de im pac ta o in te res se dos jo vens
pela es co la ri za ção, vis ta como im por tan te para a
vida e uma me lhor in ser ção no mer ca do de tra ba -
lho, mas ao mes mo tem po des pres ti gi a da e des -
mis ti fi ca da. Mas, no mo men to, in te res sa des ta car 
que a es co la ri za ção, tão va lo ri za da e pres ti gi a da
em ou tros seg men tos so ci a is, é vis ta por es ses jo -
vens – nem to dos, evi den te men te, ma ni fes ta ram
a mes ma re a ção – como me nos im por tan te do
que a ex pe riên cia. Ain da que isso pos sa ser, em
ou tra pers pec ti va, par te mais do pro ble ma do que 
da so lu ção. Pois, “em bo ra in di ví du os que já tra -
ba lham pos sam com pen sar, em par te, a ba i xa es -
co la ri da de com a ex pe riên cia, é bem mais di fí cil a
in ser ção ini ci al no mer ca do de tra ba lho de um jo -
vem pou co es co la ri za do” (ROCHA, 2008, p.
541). Por que, deve-se ad mi tir, num con tex to de
ace le ra do pro gres so tec no ló gi co, de no vas exi -
gên ci as do mer ca do de tra ba lho em ter mos de
ca pa ci ta ção pro gres si va men te re la ci o na das ao
co nhe ci men to, “a ba i xa es co la ri da de sig ni fi ca
uma des van ta gem re la ti va para os jo vens no
mer ca do de tra ba lho, o que pode ser vis to sob
dois ân gu los dis tin tos: o da con di ção na ati vi da -

de e na ocu pa ção e o do ren di men to” (ROCHA,
2008, p. 544).

Um dos ar ti fí ci os do dis cur so ide o ló gi co do -
mi nan te é atri bu ir toda a res pon sa bi li da de pelo
de sem pre go aos in di ví du os. Assim, cada tra ba -
lha dor con cer ni do deve ar car com duas car gas:
pri me i ro, a de sa ber que é res pon sá vel por sua in -
clu são/ex clu são no mer ca do; se gun do, a de que
deve car re gar so zi nho esse peso. Há, em tal pro -
ces so, uma des res pon sa bi li za ção das ins tân ci as
pú bli cas ou da so ci e da de. No má xi mo, há pro -
gra mas – pú bli cos ou pri va dos – que pro cu ram
dar con ta da ca pa ci ta ção des ses trabalhadores, o
que, em certos casos, também se tornou um
verdadeiro “negócio”.

O dra ma do de sem pre go en vol ve os jo vens
numa teia di fí cil de sair e para o qual não en con -
tram jus ti fi ca ti vas es tru tu ra is. Nes se caso, aca -
bam por atri bu ir a si mes mos a cul pa por não es -
ta rem in se ri dos no mer ca do de tra ba lho. O re la to 
de Car los ex pres sa bem o drama vivido por eles:

Não sei di zer mu i to bem essa par te. Por que, nos sa, eu
gos ta ria de es tar tra ba lhan do. Não vejo a hora de con -
se guir um em pre go. Por que eu não pego? Será por que
eu não es tou bem qua li fi ca do, será que é isso, por que
cur so, tô com um cur so de um ano e seis me ses de ad -
mi nis tra ti vo em in for má ti ca. Fiz esse cur so pro fis si o -
na li zan te do SENAI, que é um cur so do qual es tou gos -
tan do mu i to. Então, não sei por que eles não es tão me
cha man do. Será que é por ca u sa da ida de? Da pou ca ex -
pe riên cia que eu te nho, não sei. Eu às ve zes pen so que
é por ca u sa da pou ca ex pe riên cia.

Cha ma a aten ção o fato de que não con se -
guem ter uma com pre en são mais pro fun da e es -
tru tu ral do de sem pre go. Ao mes mo tem po, a fala 
do Car los é in te res san te por ou tro mo ti vo. Ao
lon go de toda a con ver sa ele ti nha uma cla re za e
uma fir me za em re la ção a tudo o que vi nha afir -
man do. Pas se a va pe los as sun tos com uma de sen -
vol tu ra fora do co mum. Entre tan to, quan do foi
ins ta do a fa lar das ra zões pe las qua is es ta va de -
sem pre go, as cer te zas su bi ta men te se es bo ro a -
ram e as per gun tas em re la ção ao seu es ta do se
mul ti pli ca ram. Sua voz fi cou mais trê mu la e mais
ba i xa. To das as ten ta ti vas de res pos ta – qua li fi ca -
ção, ida de ex pe riên cia – apon tam para as suas in -
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su fi ciên ci as e de la tam in ca pa ci da des que ele atri -
bui a si mes mo. Ele atri bui a si a res pon sa bi li da de
por sua si tu a ção de de sem pre go. Em tal con tex -
to, o de sem pre go é um mons tro que se en fren ta
sozi nho, cor ren do atrás de mais qua li fi ca ção como
se fos se a so lu ção para o pro ble ma. “Eles pe dem
mu i to. Nada está bom: ou é tua ida de, ou tua ex -
pe riên cia é pou ca, ou você não é qua li fi ca do.
Estão exi gin do mu i to e dan do mu i to pou co”,
con ta Lu zia.

A in di vi du a li za ção da res pon sa bi li da de pela
em pre ga bi li da de re me te a cada in di ví duo a ta re fa
de se man ter com pe ti ti vo no mer ca do. Cada pes -
soa, no con tex to das novas tendências de gestão,

deve se tor nar, como for ça de tra ba lho, um ca pi tal fixo
que exi ge ser con ti nu a men te re pro du zi do, mo der ni za -
do, alar ga do, va lo ri za do (...) ela deve ser sua pró pria
pro du to ra, sua pró pria em pre ga do ra e sua pró pria
ven de do ra, obri gan do-se a im por a si mes ma cons -
tran gi men tos ne ces sá ri os para as se gu rar a vi a bi li da de
e a com pe ti ti vi da de da em pre sa que ela é (GORZ,
2005, p. 23).

As em pre sas es tão cada vez me nos in te res sa -
das na re a li za ção da qua li fi ca ção de seus em pre -
ga dos, o que pas sa a ser, cada vez mais, uma ini -
ci a ti va e prer ro ga ti va do pró prio tra ba lha dor.
“Cada um de ve rá ge rir seu ca pi tal hu ma no ao
lon go de sua vida, de ve rá con ti nu ar a in ves tir em
es tá gi os de for ma ção...” (GORZ, 2005, p. 24).
Cada tra ba lha dor deve as su mir as res pon sa bi li da -
des ne ces sá ri as para es tar à al tu ra de po der com -
pe tir em pé de igual da de com os ou tros tra ba lha -
do res. Estar de sem pre ga do é sim ples men te um
ates ta do de in ca pa ci da de de se man ter com pe ti ti -
vo. Ou seja, é de cla rar sua to tal in com pe tên cia.
Tem-se as sim um exér ci to de in com pe ten tes, os
cha ma dos “inú te is do mun do”, na de no mi na ção
dada por Cas tel. Con vém acla rar que este au tor usa
este ter mo em ou tro sen ti do, so ci al: são aque les dos 
qua is a pro du ção já não tem mais ne ces si da de.

Com o au men to da de man da por em pre go, os
em pre ga do res po dem se dar ao luxo de pe gar
ma jo ri ta ri a men te pes so al já qua li fi ca do. Por esse
ex pe di en te, ex te ri o ri zam a qua li fi ca ção. Essa é a
le i tu ra que Tina faz ao re co nhe cer que não há
mais espaço para jovens sem experiência:

Fal ta opor tu ni da de. “Ah, que ro uma se cre tá ria com
dois anos de ex pe riên cia”. Tran qui lo. Se o cara [o em -
pre ga dor] der três me ses de chan ce para a me ni na, pra
me ni na apren der a como fa zer, com cer te za ele vai ter
uma óti ma se cre tá ria. Isso vale mu i to em ou tras co i sas
tam bém, ou tros em pre gos. Só que eles não dão es sas
opor tu ni da des; eles já que rem aque la pes soa fe i ta.
Tipo, “ah, não pre ci so en si nar nada”.

Na óti ca des ses jo vens, essa exi gên cia de ex -
pe riên cia é in jus ti fi ca da. “Estão pe din do mu i ta
ex pe riên cia, co i sa que os jo vens não têm. Mas
como ter ex pe riên cia se a pes soa aca bou de sair
da es co la, está com 17 anos? Eles não dão opor -
tu ni da de para a pes soa apren der, fa zer um cur so,
para sa ber como fun ci o na. Eles já que rem aqui -
lo”, la men ta Tina.

O dis cur so da qua li fi ca ção as so cia a si uma
“pro mes sa de re in clu são so ci al” (BAPTISTA,
2004, p. 137). Uma par te dos jo vens vive da pro -
mes sa de que, com os cur sos que vão fa zen do –
ou já fi ze ram –, con si gam se in se rir no mer ca do
de tra ba lho. Como se, sim ples men te me di an te a
qua li fi ca ção, fos se pos sí vel ex pur gar o de mô nio
do de sem pre go.

Essa pro mes sa en con tra eco na tão pro pa la da
em pre ga bi li da de. Car do so (2003, p. 99) cha ma a
aten ção para o fato de que a em pre ga bi li da de é “a 
ou tra face da di nâ mi ca de des re gu la men ta ção das 
re la ções so ci a is”. A em pre ga bi li da de diz res pe i to
à ca pa ci da de que cada in di ví duo re ú ne para se
man ter com pe ti ti vo no mer ca do de tra ba lho.
“Diz-se dos in di ví du os que eles têm ma i or ou
me nor em pre ga bi li da de, que po dem me lho rá-la
ou pi o rá-la, que po dem in clu si ve per dê-la in te i ra -
men te” (CARDOSO, 2003, p. 99) por di ver sas ra -
zões. No novo dis cur so, a em pre ga bi li da de é
trans fe ri da para o mer ca do.

O ter mo em pre ga bi li da de “re fe re-se às qua li fi -
ca ções, co nhe ci men tos e com pe tên ci as que au -
men tam a ca pa ci da de dos tra ba lha do res para con -
se guir e con ser var um em pre go, me lho rar o seu
tra ba lho e se adap tar às mu dan ças” (MARTÍNEZ

GARCÍA, 2005, p. 54s). Há, pe los me nos, dois
prin cí pi os por trás des se con ce i to: o de que o de -
sem pre go tem como ca u sa a ba i xa em pre ga bi li -
da de da mão de obra, ou seja, a sua ina de qua ção
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fren te às exi gên ci as do mer ca do (BAPTISTA,
2004, p. 136) e o fato de se vi ver em um ce ná rio
de tra ba lho em que os em pre gos de lon ga du ra -
ção são cada vez mais ra ros.

A no ção de em pre ga bi li da de des lo ca o acen to
para as di fe ren ças na ca pa ci da de de aces so a pos -
tos de tra ba lho. O de sem pre go é de cor rên cia “do 
fato de que de ter mi na dos in di ví du os (os de sem -
pre ga dos) não in ves ti ram ade qua da men te em si
mes mos para tor nar sua for ça de tra ba lho atra en -
te para os em pre ga do res, como os ou tros in di ví -
du os (os em pre ga dos) o fi ze ram” (CARDOSO,
2003, p. 104-105).

No en tan to, vale a pena tra zer à tona a ques tão 
de fun do es ca mo te a da por esse dis cur so: a da
pos sí vel não em pre ga bi li da de de to dos os tra ba -
lha do res e tra ba lha do ras. Essa pers pec ti va de
com pre en são está pre sen te em Cas tel (1998) e
Gorz (2004). Ana li san do as trans for ma ções ocor -
ri das, so bre tu do, no úl ti mo quar tel do sé cu lo XX, 
es pe ci al men te as que en vol vem um en co lhi men -
to do tra ba lho as sa la ri a do, os es tu di o sos veem
como pla u sí vel a pos si bi li da de da não em pre ga -
bi li da de de to dos. As so ci e da des es ta ri am en tran -
do numa pá gi na da his tó ria em que se ve ria o re -
tor no de par ce las de tra ba lha do res que se ri am
dis pen sá ve is para a eco no mia. Não há cri a ção de
pos tos de tra ba lho su fi ci en tes para abri gar to dos
os can di da tos a uma vaga. Ou seja, a pro ble má ti -
ca da não em pre ga bi li da de diz, sim ples men te,
que não há em pre go para to dos.

Esta nos pa re ce ser uma in tu i ção que não
pode ser ig no ra da sem mais. Essa vi são tem a
van ta gem de re co nhe cer pro ble mas es tru tu ra is,
po lí ti cos e eco nô mi cos. O pro ble ma do de sem -
pre go ou da não em pre ga bi li da de não es ta ria
pri o ri taria men te na des qua li fi ca ção dos tra ba lha -
do res. A res pon sa bi li da de pelo em pre go é ci vil
ou de Esta do. Esse as pec to foi in te i ra men te ig -
no ra do por to dos os jo vens en tre vis ta dos.
Fica-lhes extre ma men te di fí cil, a par tir do lu gar
so ci al em que es tão in se ri dos, per ce ber as ca u sas 
mais ob je ti vas e es tru tu ra is pe las qua is es tão de -
sem pre ga das ou su bem pre ga das – quan do con -
se guem al gum em pre go. Pre mi dos ou pelo
“agui lhão da fome” (MÉDA, 1995, p. 142) ou

pela ân sia de não fi ca rem in te i ra men te ex clu í dos, 
pre ci sam “cor rer atrás”.

Do ex pos to até aqui, pode-se con clu ir o se -
guin te: na so ci e da de salarial

o di re i to ao tra ba lho ti nha es ta tu to de um di re i to ci vil.
Logo, o de sem pre go era res pon sa bi li da de ci vil ou de
Esta do. A em pre ga bi li da de, ao subs ti tu ir o di re i to pelo
mer ca do, ins ti tui como úni ca res pon sa bi li da de aque la
do tra ba lha dor por en con trar um em pre go para si.
Logo, o de sem pre go lhe deve ser im pu ta do (CARDOSO, 
2003, p. 111).

A qua li fi ca ção apa re ce como exi gên cia de cor -
ren te do pro ces so de re es tru tu ra ção do mer ca do
de tra ba lho.

O novo pa drão pro du ti vo e as no vas for mas
de or ga ni za ção do tra ba lho re que rem um novo
per fil de tra ba lha dor. O tra ba lha dor for dis ta tor -
nou-se ob so le to aos olhos dos em pre ga do res. As
exi gên ci as de ma i or par ti ci pa ção, de en vol vi men -
to di nâ mi co com os ob je ti vos da em pre sa, o tra -
ba lho em equi pe, sa ber res pon der às cir cuns tân -
ci as no vas e ines pe ra das, en tre ou tras, re que rem
ha bi li da des que o tra ba lha dor es pe ci a lis ta não de -
sen vol veu. Até aí não ha ve ria ne nhum pro ble ma.
O fato é que essa ten dên cia se alas trou para to dos 
os se to res e ser vi ços. A ques tão que aqui nos in -
te res sa não é tan to a jus te za des sas re i vin di ca ções 
por par te dos em pre ga do res em si tu a ções par ti -
cu la res, quan to sua real ne ces si da de ge ral e o dis -
cur so ide o ló gi co que so bre ela se construiu.

Hou ve, na dé ca da de 1990 para cá, uma ele va -
ção do pa ta mar de for ma ção bá si ca. Da dos ofi -
ci a is dão con ta de que en tre 1995 e 2000, “for ma -
ram-se 10 mi lhões de tra ba lha do res qua li fi ca dos,
jus ta men te no pe río do em que o de sem pre go
mais cres ceu, pas san do, se gun do o IBGE, de 4,5
mi lhões de tra ba lha do res, para 7,6 mi lhões”
(POCHMANN, 2001, p. 171). Em um con tex to
em que co in ci dem a exis tên cia de mão de obra
ex ce den te, uma ele va ção do ní vel de es co la ri za -
ção, a con tra ção da ofer ta de pos tos de tra ba lho,
os em pre ga do res po dem se dar ao luxo de se rem
mais se le ti vos na hora da con tra ta ção, re cu san do
aque la par ce la de mão de obra me nos qua li fi ca da
e, em con tra par ti da, ele var o pa ta mar de for ma -
ção bá si ca re que ri da para se le ci o nar seu pes so al.
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Mas, como ad ver te Poch mann (2007, p. 65), “a
ex pul são do tra ba lha dor de ba i xa es co la ri da de
nem sem pre se deve ao novo con te ú do de tra ba -
lho, mas à pos si bi li da de de con tra tar pes so as
mais qua li fi ca das, man ten do ou até di mi nu in do o 
sa lá rio pago”. A subs ti tu i ção de tra ba lha do res
com me nor es co la ri da de por ou tros de ma i or ní vel 
edu ca ci o nal se ria de “ofer ta e não de de man da de
for ça de tra ba lho” (POCHMANN, 2002, p. 77).

A es co la ri za ção sem pre fun ci o nou como uma
pre pa ra ção para o mer ca do de tra ba lho. No en -
tan to, par te da bi bli o gra fia so bre qua li fi ca ção da
mão de obra sus ten ta que o Bra sil se es pe ci a li zou, 
no con tex to da di vi são in ter na ci o nal do tra ba lho, 
na cri a ção de em pre gos pre cá ri os de ba i xa re mu -
ne ra ção e de ba i xo ní vel edu ca ci o nal. As ocu pa -
ções que mais cres ce ram nos anos 1990 têm es sas 
ca rac te rís ti cas. (Cf. POCHMANN, 2001, p. 72;
SALGADO, 2006).

Não se vê uma re la ção di re ta en tre edu ca ção,
quali fi ca ção e em pre go no Bra sil. Mes mo com
um avan ço edu ca ci o nal, o de sem pre go e a pre -
ca ri za ção do tra ba lho con ti nu am sen do uma re -
a li da de. Assim, como afir ma Poch mann (2001,
p. 73),

a tese ge ne ra li za da de que o avan ço edu ca ci o nal se ria
su fi ci en te para su pe rar as atu a is ma ze las no fun ci o na -
men to do mer ca do de tra ba lho bra si le i ro per de cre di bi -
li da de, es pe ci al men te quan do o pro ces so de apren di za -
gem en con tra-se su bor di na do ex clu si va men te a uma
fun ci o na li da de.

Nes tas cir cuns tân ci as, uma pos sí vel tese con -
sis te em afir mar que os em pre ga do res va lem-se
des sa re a li da de para, por um lado, ele var as exi gên -
ci as de qua li fi ca ção e, por ou tro, des va lo ri zar os ní -
ve is de for ma ção (PAIVA; POTENGY; CHINELLI,
1997, p. 136-141). Essa úl ti ma ten dên cia re for ça
as de si gual da des so ci a is e in ter rom pe a pers pec ti -
va de as cen são so ci al. “No vos mi xes com bi nam
hoje ele va da es co la ri da de/so fis ti ca ção e com ple -
xi fi ca ção da for ma ção com ba i xos sa lá ri os e sta -
tus decli nan te” (PAIVA; POTENGY; CHINELLI,
1997, p. 136).

Na ma i o ria dos ca sos, não está cla ro se a de -
man da por es co la ri za ção é uma real ne ces si da de
téc ni ca do pro ces so pro du ti vo, ou se é sim ples -

men te um re cur so para re cru ta men to e se le ção
de mão de obra. “O ní vel de es co la ri da de pode
ser um atri bu to va lo ri za do pela em pre sa como
for ma de se le ção e não como con se quên cia de
mu dan ças no pro ces so de re es tru tu ra ção, uma
vez que exis te uma ma i or ofer ta de tra ba lha do res
es co la ri za dos” (CERQUEIRA, 2003, p. 53).

A es co la ri za ção e a qua li fi ca ção são cer ca das
por uma ex pec ta ti va mu i to gran de. So bre elas se
as sen ta a es pe ran ça (jus ta, diga-se de pas sa gem)
de me lho res chan ces para se sair me lhor num
mer ca do de tra ba lho cada vez mais com pe ti ti vo e 
ex clu den te. No en tan to, a re a li da de não é tão dó -
cil quanto o discurso dominante a faz parecer.

Di an te des sa si tu a ção, os jo vens dos es tra tos
mé di os e su pe ri o res são le va dos a adi a rem sua
en tra da no mer ca do de tra ba lho pro lon gan do o
tem po dos es tu dos na es pe ran ça de se po si ci o na -
rem me lhor quan do a ele ace de rem. Este fe nô -
me no ser ve para con tor nar a si tu a ção de de sem -
pre go a que os jo vens es tão mais ex pos tos e re -
pre sen ta uma mo ti va ção a mais para con ti nu ar
por um pe río do ma i or de tem po os es tu dos.
Este atra so na en tra da no mer ca do de tra ba lho
pode ser com pen sa do pela in ser ção em con di -
ções mais fa vo rá ve is de sa lá rio e de qua li fi ca ção. 
Vê-se que o cres cen te de sem pre go e a me nor ca -
pa ci da de de ab sor ção de mão-de-obra que o
mer ca do de tra ba lho apre sen ta, con tri bu em
para o fe nô me no do alon ga men to da ju ven tu de
– ana li sa do no se gun do ca pí tu lo –, numa pro te -
ção da pas sa gem pe los li mi a res que as si na lam o
in gres so na vida adul ta.

No en tan to, essa si tu a ção não con diz com a
re a li da de de sig ni fi ca ti va par ce la dos jo vens po -
bres por uma du pla ra zão: pri me i ro, as pre mên -
ci as eco nômi cas in ter põem sé ri os obs tá cu los
para que es ses jo vens pros si gam os seus es tu dos
por mais tem po; se gun do, nes sas ca ma das so ci a is,
a es co la ri za ção não se cons ti tu iu como um im pe -
ra ti vo ca te gó ri co e como con di ção sine qua non
para a en tra da no mer ca do de tra ba lho.

Esta re a li da de apa re ce para os jo vens com
uma dra ma ti ci da de mu i to gran de. Se no pe río do
his tó ri co an te ri or, as pos si bi li da des de se con se -
guir um em pre go es tá vel e de qua li da de, e des sa
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ma ne i ra cons tru ir uma tra je tó ria de vida, eram fa -
vo rá ve is, es tas con di ções se es fu ma çam ra pi da -
men te. A so ci e da de não é ca paz de ofe re cer pers -
pec ti vas re a is de fu tu ro para as no vas ge ra ções
vin dou ras e con di ções para pros se guir no so nho
da as cen são so ci al (POCHMANN, 2002, p. 127).
O Bra sil, para ab sor ver o con tin gen te de tra ba -
lha do res que che gam anu al men te ao mer ca do de
tra ba lho, te ria que cri ar algo em tor no de 1,5 mi -
lhão de em pre gos por ano du ran te vá ri os anos
se gui dos. “O en fra que ci men to do as sa la ri a men to 
com car te i ra pode sig ni fi car a re du ção de opor -
tu ni da des ocu pa ci o na is para os jo vens quan do
es ses che ga rem à vida ma du ra” (DEDECCA,
1998, p. 161).

Pos si vel men te por es sas ra zões, es tu dos com
jo vens ur ba nos po bres re ve lam que “a es co la ri -
da de pa re ce cons ti tu ir um cri té rio ain da se cun dá -
rio quan do es tão em jogo os em pre gos aces sí ve is
ao jo vem des ta clas se” (GOMES, 1997, p. 54).
Alguns fa to res que, se gun do a pes qui sa do ra, po -
dem con tri bu ir para esta “re cu sa da es co la”: “fra -
co im pac to da es co la ri da de na vida da ge ra ção
an te ri or”; “o va lor que as pes so as atri bu em à
edu ca ção es co lar é pro por ci o nal à fa mi li a ri da de
de las com as co i sas que di zem res pe i to à es co la”;
uma dis cre pân cia en tre o dis cur so e a prá ti ca;
per cep ção, por par te dos jo vens, de que tra ba lha -
do res com mais es tu do tra ba lham na mes ma fá -
bri ca, no mes mo se tor com ou tros com me nor
grau de ins tru ção; por fim, num con tex to de
gran de de sem pre go, de fle xi bi li za ção e pre ca ri za -
ção do tra ba lho, a ra ci o na li da de leva à con clu são
de que tan to es for ço não pa re ce ser com pen sa -
dor, uma vez que a es co la ri da de é per ce bi da
como ten do pou co im pac to (GOMES, 1997).

De modo ge ral, pode-se ver nos de po i men tos
uma va lo ri za ção da es co la. No apro xi mar-se da
lupa, no en tan to, nota-se uma ten dên cia a re la ti -
vi zá-la. Com ex ce ção de uma das jo vens – que
con ta com o en si no fun da men tal com ple to –, to -
dos os de ma is con clu í ram o en si no mé dio. Por
um lado, a escola mar ca por seu lado mais re la ci o -
nal e me nos pelos con te ú dos ve i cu la dos por ela.
Re fe rem-se com na tu ra li da de à es co la como o es -
pa ço de cons tru ção de ami za des e de vi vên ci as

gra tu i tas (SALLAS, 2008, p. 237). É um es pa ço de 
con ta to com ou tras pes so as. A es co la cons ti -
tui-se, pois, em um es pa ço de so ci a li za ção, na
“se gun da so ci a li za ção” (BERGER; LUCKMANN,
1995) de po is da pri me i ra, a fa mí lia, em que há
uma aber tu ra do le que de vín cu los para além dos
la ços fa mi li a res.

Por ou tro lado, a ques tão dos con te ú dos ve i -
cu la dos na es co la, na afir ma ção de al guns jo vens
en tre vis ta dos, se sal va por con ta do es for ço de al -
guns pro fes so res que con se guem ca ti var os alu -
nos por seu je i to pes so al. No meio da mas sa in -
for me do sis te ma edu ca ci o nal, so bres sa em-se al -
gu mas ex pe riên ci as mais personalizadas, como
informa o testemunho da Luzia:

Para mim a es co la foi im por tan te e eu fa zia ques tão de
ir, por que me sen tia aco lhi da, não pe las pes so as, mas
por que eu ado ra va fi car na bi bli o te ca. Ti nha pro fes so -
ras que eu gos ta va mu i to, que me in cen ti va vam a ler, a
fa zer po e sia, me ins cre vi am em con cur so sem eu sa ber,
e eu gos ta va. Era um lu gar em que eu ti nha ami gos.

Essas são as ex pe riên ci as re al men te mar can tes 
para es ses jo vens. Todo o mais se in se re numa
pers pec ti va da es co la como “obri ga ção”, como
lu gar onde se con se gue um di plo ma, va lo ri za do
mais pelo mer ca do de tra ba lho do que por eles
mes mos, ra zão pela qual a es co la tam bém as su me 
um ca rá ter e uma re la ção pre do mi nan te men te
ins tru men tal (SPOSITO, 2000, p. 90).

É per cep tí vel um fos so cres cen te en tre as ex -
pec ta ti vas dos alu nos em re la ção à es co la e o que
ela, como ins ti tu i ção so ci a li za do ra, efe ti va men te
ofe re ce. Por um lado, com todo o pro ces so de
mas si fi ca ção da es co la, ocor reu a en tra da dos jo -
vens de pe ri fe ria na es co la, an tes ex clu í dos des se
di re i to. Por esse mo vi men to, “es ses jo vens tra -
zem con si go para o in te ri or da es co la os con fli tos 
e con tra di ções de uma es tru tu ra so ci al ex clu den -
te, in ter fe rin do nas suas tra je tó ri as es co la res e co -
lo can do no vos de sa fi os à es co la” (DAYRELL,
2007, p. 1116).

Por ou tro lado, a es co la não está pre pa ra da
para aco lher em seu in te ri or es sas no vas re a li da -
des. Enquan to a cli en te la as sis ti da pela es co la
am pli ou-se e di ver si fi cou-se mu i to, a es co la se -
gue se or ga ni zan do sem gran des al te ra ções, isto

29



é, de for ma ho mo gê nea e ho mo ge ne i za do ra. As
mar cas da ju ven tu de de sa pa re cem dos es pa ços
ins ti tu ci o na is e ge ral men te re tor nam a eles pela
ação ati va e mu i tas ve zes trans gres so ra dos pró -
pri os jo vens (CORTI, 2007). “Não hou ve ain da
uma ade qua ção da es tru tu ra es co lar a esta nova
re a li da de” (DAYRELL, 2007, p. 1116). Esse tra ta -
men to aca ba por fa zer da es co la uma re pro du to -
ra das de si gual da des so ci a is.

Não po de mos es que cer que os alu nos che gam à es co la
mar ca dos pela di ver si da de, re fle xo dos de sen vol vi men -
tos cog ni ti vo, afe ti vo e so ci al, evi den te men te de si gua is, 
em vir tu de da quan ti da de e qua li da de de suas ex pe riên -
ci as e re la ções so ci a is, pré vi as e pa ra le las à es co la. O
tra ta men to uni for me dado pela es co la só vem con sa -
grar a de si gual da de e as in jus ti ças das ori gens so ci a is
dos alu nos (DAYRELL, 2006, p. 140).

A des mo ti va ção e o de sin te res se pela es co la se 
de vem a um con jun to com ple xo e abran gen te de
ra zões que en vol vem a si tu a ção so ci o e co nô mi -
ca-cul tu ral, a pró pria es co la e o con tex to so ci o e -
co nô mi co bra si le i ro. Mu i tas das ex pe riên ci as e
vi vên ci as des ses jo vens são sim ples men te ig no ra -
das no con tex to es co lar. A es co la, por isso mes -
mo, está dis tan te dos in te res ses e ne ces si da des
dos jo vens. Assim, ela se tor na uma obri ga ção
ne ces sá ria. Em sua pes qui sa com jo vens po bres,
Day rell ava lia que:

As ex pe riên ci as es co la res des ses jo vens, mes mo di fe -
ren ci a das, de i xam cla ro que a ins ti tu i ção es co lar mos -
trou-se pou co efi caz no apa re lha men to de les para en -
fren tar as con di ções ad ver sas de vida com que vi e ram
se de fron tan do, pou co con tri bu in do para a sua cons -
tru ção como su je i tos. Para gran de par te de les, a es co la
se mos trou dis tan te de seus in te res ses e ne ces si da des,
re for çan do o sen ti men to de in ca pa ci da de pes so al. A
es co la ain da re i te ra uma vi são de fu tu ro, uma ló gi ca do
“adi a men to das gra ti fi ca ções” numa so ci e da de que fe -
cha as pos si bi li da des de mo bi li da de so ci al (DAYRELL,
2005, p. 290).

A la cu na exis ten te en tre a es co la e a “re a li da de 
lá fora” pre o cu pa os jo vens. A fala da Lu zia é re -
ve la do ra des se des ní vel:

Mu i tas es co las não es tão mos tran do a re a li da de, é as -
sim que está sen do lá fora. Ela não aju da a mos trar o
que o mun do hoje exi ge de você. Isso a es co la não ofe -
re ce, isso você en ten de de po is que sai, faz vá ri os cur si -

nhos, con ver sa com pes so as que fa zem fa cul da de. É aí
que você co me ça a per ce ber, nos sa, como fui de fa sa da,
como per di tan ta co i sa, quan do acho que a es co la po -
de ria ter pas sa do tan ta co i sa para mim e não pas sou. Eu 
acho que isso de i xa a de se jar bas tan te.

Nes se con tex to em que a es co la tor nou-se de -
sin te res san te, per ce be-se nos jo vens um es tí mu lo 
ma i or pelo tra ba lho do que pela es co la. A ne ces -
si da de do tra ba lho mo bi li za mais pro fun da men te 
do que a con tri bu i ção que a es co la ri za ção po de ria 
efe ti va men te ofe re cer a es ses jo vens. A es co la pa -
re ce di zer me nos a eles do que o tra ba lho, mes mo 
di fí cil e pre cá rio. Vis to de ou tra pers pec ti va, “a
es co la ri da de já não se afi gu ra mais como ele men -
to ga ran ti dor da en tra da no mun do do tra ba lho”
(SPOSITO, 2005, p. 90). Em tal con tex to, os jo -
vens pa re cem dar-se con ta de que o in ves ti men to 
es co lar por si só já não bas ta mais (SALLAS,
2008, p. 228).

A es co la, como ins ti tu i ção so ci a li za do ra por
ex ce lên cia que fora, ao lado do tra ba lho, per de
seu mo no pó lio e im por tân cia jun to a es ses jo -
vens. Ao mes mo tem po, vê-se imer sa numa con -
tra di ção, a sa ber: em um mun do de ino va ções
téc ni cas e or ga ni za ci o na is e em que o ima te ri al
pro gres si va men te vai des pon tan do como exi gên -
cia, a es co la é, si mul ta ne a men te, mais fun da men -
tal do que nun ca e mais des car tá vel.

A edu ca ção, em bo ra seja cada vez mais ne ces sá ria, não
é mais su fi ci en te para ga ran tir ao jo vem o su ces so me -
re ci do ao lon go de sua tra je tó ria de vida. Em ou tras pa -
la vras, a edu ca ção não é o úni co pas sa por te para o em -
pre go, mas per ma ne ce como re qui si to ca paz de evi tar
os pi o res cons tran gi men tos im pos tos pela mar gi na li za -
ção ju ve nil (POCHMANN, 2007, p. 40).

Num mer ca do de tra ba lho com pe ti ti vo como
o bra si le i ro e numa eco no mia que se gue ge ran do
em pre gos de ba i xa re mu ne ra ção para este tipo de 
tra ba lha dor, os anos e re cur sos in ves ti dos na for -
ma ção, fre quen te men te são vis tos pe los jo vens
como des per dí cio e sem o im pac to es pe ra do.
“Eu de sis ti de es tu dar por que vi aqui que as pes -
so as que ter mi na ram os es tu dos não ti nham bom
em pre go. O es tu do não va leu nada”, afir ma ca te -
go ri ca men te Ma ri a na. A mes ma opi nião é com -
par ti lha da por Tina, que, re fe rin do-se às co le gas
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com en si no su pe ri or, dis se: “Eu vejo mu i ta ami ga 
mi nha for ma da e tá tra ba lhan do e ga nhan do 300,
400 re a is por mês”.

A bem da ver da de, pen san do des sa ma ne i ra,
es ses jo vens agem ra ci o nal men te. Ain da que de
ma ne i ra in tu i ti va, fa zem um cál cu lo que en vol ve
o in ves ti men to em qua li fi ca ção e o pos sí vel re -
tor no des se in ves ti men to, e isso em ter mos de
tem po e de re cur sos fi nan ce i ros. “Se eu ti ves se
que fa zer uma fa cul da de, eu não fa ria. Por que eu
iria in ves tir mu i to tem po para es tu dar, para me
formar em algo que eu não sei se teria retorno”,
conta a Luzia.

Pre ven do o acir ra men to na com pe ti ção pe los
res tri tos pos tos de tra ba lho, num con tex to em
que as pos si bi li da des de fa zer uma fa cul da de es -
tão se mul ti pli can do, mu i tas ve zes em con di ções
de qua li da de al ta men te cri ti cá ve is, Car los acre di -
ta que a es co lha da ins ti tu i ção em que se in gres sa
não pode ser ig no ra da. A cre di bi li da de da ins ti -
tu i ção de en si no su pe ri or faz par te do pas sa por te 
para um em pre go.

No fu tu ro, o que vai ser, o que vai man dar, é a fa cul da -
de, a ins ti tu i ção em que você fez o en si no su pe ri or.
Não sei se é ver da de. Fa lam mu i to que o que vai con tar
é o ins ti tu to em que você fez o en si no su pe ri or, onde
você se for mou. Ago ra não sei se é ver da de. Cla ro, se
tem um cara que vai fa lar “eu fiz a uni ver si da de na Uni -
ver si da de Fe de ral do Pa ra ná” e o ou tro fa lar “eu fiz,
por exem plo, uni ver si da de paga”, o cara [o em pre ga -
dor] vai mais na do que fez a Uni ver si da de do Pa ra ná,
mais por ca u sa do nome: ins ti tu i ção pú bli ca.

Entre tan to, na im pos si bi li da de e mes mo na
não vi a bi li da de de fre quen tar uma uni ver si da de,
as aten ções se vol tam para os cur sos de qua li fi ca -
ção. Esses são mais cur tos e mais fo ca dos, aten -
den do às suas con di ções.

Tan to é as sim que a Lu zia, en quan to fa zia o
en si no mé dio, bus cou al guns tra ba lhos e pro cu -
rou fa zer al gu mas eco no mi as com vis tas a fa zer
al gum cur so de qua li fi ca ção. Sa bia que a es co la
era li mi ta da. Esse ex pe di en te, aliás, é bus ca do
pela ma i o ria dos jo vens. To dos eles re la tam ter
fe i to cur sos de qua li fi ca ção. No cál cu lo que fa -
zem, mos tra-se como o ca mi nho mais viá vel, em
face de uma uni ver si da de ace i ta pela ma i o ria, mas 

pro je ta da para um fu tu ro pra ti ca men te in tan gí -
vel. Não ne gam a en tra da na uni ver si da de – como
já mos tra mos, dois ten ta ram o ves ti bu lar sem su -
ces so, mas de sis ti ram de ten tar no va men te –,
mas fa lam dela com um de sa len to mu i to gran de,
como quem diz: “não, isso não é para mim”.

Nas con ver sas com os jo vens cha ma a aten -
ção ain da um ou tro as pec to: a dis tin ção en tre es -
co la ri za ção e edu ca ção e a abran gên cia so ci al e
cul tu ral des sa di fe ren ça. A Lu zia a ex pres sa da
seguinte maneira:

Eu só acre di to que a edu ca ção é a base de tudo. Por que
edu car não é só você en si nar o abc, mas a en si nar o
mun do lá fora, como olhar para a pes soa que está ao
seu lado, a con vi ver com pes so as di fe ren tes, ace i tar a
re a li da de de pes so as di fe ren tes. Eu acho que edu car
não é tão pe que no, sabe, quan do di zem que edu ca ção... 
re al men te é um ca mi nho para mu dar o mun do, é, eu
acre di to que é, mas a edu ca ção ver da de i ra, não a edu ca -
ção de ir para a es co la só e de co lo car pes so as lá para te
en si nar só o abc, a his tó ria do Bra sil e aca bou. Não é só
isso, tem mu i to mais, mu i to, mu i to mais, sabe.

Esse tipo de es co la é tri bu tá ria de uma de ter -
mi na da con cep ção de alu no, de so ci e da de e de
co nhe ci men to ges ta dos na so ci e da de mo der na.
O mé to do do mi nan te des ta so ci e da de é o da dis -
tin ção, da se pa ra ção: se pa ra ção en tre es co la e so -
ci e da de, mas que re pro du zia tam bém na for ma
alu no-pro fes sor e num de ter mi na do tipo de co -
nhe ci men to, en ten di do mais como uma “co i sa”,
um bem es tá ti co de do mí nio de al guém, do que
como uma re la ção, uma pro du ção co le ti va, que
vai se en ri que cen do e se ali men tan do na me di da
em que é par ti lha do.

Mes mo que seja uma ca te go ria his tó ri co-pe -
da gó gi ca, o “alu no” cris ta li zou-se como se fos se
“uma re a li da de dada, uni ver sal, iden ti fi ca da ime -
di a ta men te com uma con di ção de me no ri da de,
seja da cri an ça ou do jo vem, mar ca da por uma re la -
ção as si mé tri ca com o mun do adul to” (DAYRELL,
2007, p. 1119). Ou seja, a con di ção de alu no,
nes te con tex to es co lar, é mar ca da mais por sua
pas si vi da de, pelo ele men to de va zio e de aber tu -
ra ao ex te ri or. Nes te mun do se pa ra do da so ci e -
da de, “es pe ra va-se que o alu no fos se dis ci pli na -
do, obe di en te, pon tu al e se en vol ves se com os
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es tu dos com efi ciên cia e efi cá cia” (DAYRELL,
2007, p. 1119).

A mes ma es co la que faz os “alu nos”, re pro -
duz uma de ter mi na da con cep ção de co nhe ci -
men to. A ên fa se tra di ci o nal da es co la, e con tes ta -
da na fala da Lu zia, re cai so bre a trans mis são do
con jun to de co nhe ci men tos his tó ri ca e so ci al -
men te acu mu la dos pela so ci e da de.

Tais co nhe ci men tos são re du zi dos a pro du tos, re sul ta -
dos e con clu sões, sem se le var em con ta o va lor de ter -
mi nan te dos pro ces sos. Ma te ri a li za do nos pro gra mas e
li vros di dá ti cos, o co nhe ci men to es co lar se tor na “ob -
je to”, “co i sa” a ser trans mi ti da. Ensi nar se tor na trans -
mi tir esse co nhe ci men to acu mu la do, a apren der se tor -
na as si mi lá-lo (DAYRELL, 2006, p. 139).

Dessa ma ne i ra a es co la es con de e re pro duz
uma de ter mi na da con cep ção de edu ca ção, de ser
hu ma no, de pro ces sos for ma ti vos e de so ci e da de.

Expres sa uma ló gi ca ins tru men tal, que re duz a com -
pre en são da edu ca ção e de seus pro ces sos a uma for ma
de ins tru ção cen tra da na trans mis são de in for ma ções.
Re duz os su je i tos a alu nos, apre en di dos so bre tu do pela 
di men são cog ni ti va. O co nhe ci men to é vis to como
pro du to, sen do en fa ti za dos os re sul ta dos da apren di za -
gem e não o pro ces so. Essa pers pec ti va im ple men ta a
ho mo ge ne i da de de con te ú dos, rit mos e es tra té gi as, e
não a di ver si da de (DAYRELL, 2006, p. 140).

As trans for ma ções so ci o cul tu ra is em an da -
men to ates tam a in sus ten ta bi li da de des sa vi são
di co tô mi ca de mun do e de edu ca ção. Atu al men -
te, as no vas tec no lo gi as da in for ma ção e da co -
mu ni ca ção ti ram dos pro fes so res o mo no pó lio
da in for ma ção. Ao mes mo tem po, a es co la é atin -
gi da por aqui lo que se con ven ci o nou cha mar de
“de sins ti tu ci o na li za ção do so ci al” (SPOSITO,
2005; DAYRELL, 2006; DAYRELL, 2007), en -
ten di do não como a ex tin ção das ins ti tu i ções,
mas como “a exis tên cia de um pro ces so de mu ta -
ção que trans for ma a pró pria na tu re za da ação
so ci a li za do ra da es co la, fa zen do que par te im por -
tan te do pro ces so seja con si de ra da ta re fa ou ação
do pró prio su je i to so bre si mes mo” (SPOSITO,
2005, p. 94-5).

As mu dan ças so ci o e co nô mi cas e cul tu ra is em
cur so, com des ta que cada vez ma i or para as no -
vas tec no lo gi as da in for ma ção e da co mu ni ca ção, 

pro du zem pro gres si va men te o des mo ro na men -
to dos mu ros que an tes pro te gi am a es co la, o
tra ba lho e a fa mí lia de in ter fe rên ci as ex ter nas
(DAYRELL, 2007) e, por con se guin te, par ti lham
e fa ci li tam o aces so aos co nhe ci men tos. Nes se
mo vi men to, os jo vens de pe ri fe ria – mes mo em
con di ções li mi ta do ras – per ce bem as ca rên ci as da 
es co la, as as si me tri as en tre “o mun do lá fora”,
nas pa la vras da Lu zia, e a ins ti tu i ção es co lar, que
ain da acre di ta ter o mo no pó lio ex clu si vo do co -
nhe ci men to, mas que con se gue ex pli car o ruir
dos mu ros da es co la ape nas em ter mos de dis fun -
ções, de de sor dens.

Por trás da in sa tis fa ção des ses jo vens em re -
la ção à es co la pode-se ler si mul ta ne a men te uma
re sis tên cia e um de se jo. Qu e rem ser vis tos e tra -
ta dos me nos como de po si tá ri os pas si vos de co -
nhe ci men to (alu nos) e mais su je i tos so ci o cul tu -
ra is. Re cla mam um es pa ço ma i or para a sua ex pe -
riên cia de vida, como ma té ria-pri ma a par tir do
qual ar ti cu lam sua pró pria cul tu ra, en ten di da aqui 
como “con jun to de cren ças, va lo res, vi são de
mun do, rede de sig ni fi ca dos” (VELHO, 2003, p. 63),
isto é, “ex pres sões da in ser ção dos in di ví du os em 
de ter mi na do ní vel da to ta li da de so ci al, que ter mi -
nam por de fi nir a pró pria na tu re za hu ma na”
(DAYRELL, 2006, p. 141).

Com pre en di da as sim, a cul tu ra só exis te a par -
tir da cons ta ta ção da di fe ren ça, como ob ser va
Ve lho (2003). Entre tan to, o pro ces so de ho mo -
ge ne i za ção en ce ta do pela es co la aca bou por ocul -
tar, por um lado, es sas di fe ren ças cul tu ra is em
seu in te ri or, e, por ou tro, atra vés de um pro ces so
de uni ver sa li za ção de uma de ter mi na da cul tu ra –
a cul tu ra he ge mô ni ca das clas ses mé di as e al tas –,
im pôs uma cul tu ra exó ge na às ca ma das mais po -
pu la res (FRIGOTTO, 2004).

Nes se con tex to, é de se com pre en der que o
mais mar can te re la ta do por es ses jo vens fos sem
aque les mo men tos – ra ros, diga-se de pas sa gem – 
em que fo ram tra ta dos e va lo ri za dos por suas po -
ten ci a li da des in di vi du a is, si tu a ções em que es ca -
pa ram da ho mo ge ne i za ção e da massificação da
sua condição de alunos.

Des ve lam tam bém o de se jo de se rem re co -
nhe ci dos no in te ri or da ins ti tu i ção es co lar, tam -
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bém como jo vens e não ape nas como alu nos.
Qu e rem que, ao aden tra rem o mun do es co lar,
suas ca rac te rís ti cas e con di ção ju ve nil não te -
nham que fi car fora dos mu ros ou ser sim ples -
men te ig no ra das. Além dis so, que rem ser vis tos
não “na pers pec ti va da fal ta, da in com ple tu de, da
ir res pon sa bi li da de, da des con fi an ça, o que tor na
ain da mais di fí cil para a es co la per ce ber quem ele
é de fato, o que pen sa e é ca paz de fa zer”
(DAYRELL, 2007, p. 1117). Ou seja, não ex clu si -
va men te como mo men to de pas sa gem de uma
eta pa da vida para ou tra. Os jo vens ten dem a va -
lo ri zar mais o tem po pre sen te, em de tri men to do
tem po fu tu ro, apon ta do sem pre como pro mes sa, 
mas, mu i tas ve zes, per ce bi do por eles como ir re a -
li zá vel, por tan to, como uma “men ti ra”.

A fala da Ma ri a na é sig ni fi ca ti va por que cha -
ma a aten ção para o sen ti do pri mi gê nio da vida:
vi ver em con di ções dig nas, de segurança.

Para mim, ter es tu da do até a oi ta va sé rie va leu a pena.
Mas isso para mim. Por que, se for por ou tro lado, não.
Por que tem que ter mi nar tudo, tem que fa zer não sei o
quê, tem que fa zer cur so... para po der ser al guém na
vida. Eu sou al guém na vida sem pre ci sar es tu dar. Eu
sou al guém na vida sem pre ci sar de es tu do, sem pre ci -
sar de um di plo ma.

As exi gên ci as so ci a is em ter mos de es co la ri za -
ção po dem ser, em cer tas si tu a ções so ci a is,
opres si vas e su fo can tes. Em con di ções em que as 
pos si bi li da des de in ser ção so ci al e a pro mes sa de
mo bi li da de so ci al são blo que a das ou ex tre ma -
men te di fi cul ta das (JANNUZZI, 2002), o que em
ou tro con tex to po de ria ser li ber ta dor, es ti mu lan -
te, trans for ma-se em um peso es ma ga dor. As exi -
gên ci as es co la res pas sam a ser vis tas como “lei”,
como obri ga ção: “É lei de um lado, é lei de ou tro, 
exi gên cia de um lado, exi gên cia de ou tro”, co -
men ta ain da a Ma ri a na. Mas, a per gun ta é: para
quê? E nis so per ce bem que a so ci e da de é con tra -
di tó ria: ela pro me te me lho res con di ções para
quem es tu da, se es for ça, mas não as ofe re ce. A si -
tu a ção em que se en con tram é a me lhor pro va. O
fato de não con ti nu a rem a apos tar nos es tu dos
pode ser vis ta como um der ro tis mo, sim, mas
com mais ra zão ain da como re sis tên cia: pre ser -
var-se da men ti ra da so ci e da de. Nes se caso, é de

se per gun tar se o pro ble ma é ape nas dos jo vens,
ou da so ci e da de como um todo.

No Bra sil, a pre o cu pa ção com a uni ver sa li za -
ção da edu ca ção como ele men to cons ti tu ti vo da
ci da da nia é re la ti va men te re cen te. Mes mo com
to dos os es for ços re a li za dos, o anal fa be tis mo
ain da não foi in te i ra men te su pe ra do. O anal fa be -
tis mo fun ci o nal per se gue ain da cer ca de 20% dos 
jo vens bra si le i ros. Ou tras ques tões, al gu mas no -
vas e re sul tan tes des se mo vi men to, de sa fi am a
so ci e da de bra si le i ra. A ques tão do aces so à uni -
ver si da de per ma ne ce sen do an ti ga. Em nos so
país, a uni ver si da de se gue sen do um pri vi lé gio
para uma mi no ria. Ape nas 13% dos jo vens en tre
20 e 24 anos en con tram-se na uni ver si da de. Essa
si tu a ção é mais dra má ti ca para os jo vens per ten -
cen tes às fa mí li as de ba i xa ren da: ape nas 11% de -
les ter mi nam o en si no su pe ri or (POCHMANN,
2007, p. 37). Assim, ao con trá rio de ou tros pa í -
ses, onde o fu nil foi ele va do à uni ver si da de, pro -
du zin do “os ex clu í dos do in te ri or”, no Bra sil o
aces so ao en si no su pe ri or con ti nua sen do o gar -
ga lo en tre a in clu são e a ex clu são (BOURDIEU,
1997, p. 481-486).

A ex pan são e a fa ci li ta ção do aces so à es co la
trou xe ram ou tros de sa fi os, que já não di zem mais 
res pe i to ex clu si va men te à re la ção es co la e não es -
co la, mas àque las re sul tan tes do in te ri or des ta
ins ti tu i ção. Como vi mos, um dos ei xos des lo -
ca-se para o seu in te ri or. Já não bas ta mais sim -
ples men te aces sá-la, mas pers cru tar o seu uni -
ver so em ter mos de con cep ção e qua li da de do
en si no ofe re ci do e a aten ção con ce di da às in di -
vi du a li da des. O sim ples aces so a ela não é ga ran tia 
de uma edu ca ção de boa qua li da de (FRIGOTTO,
2004, p. 191).

Assim, a es co la en con tra-se em uma en cru zi -
lha da. Por um lado, “em bo ra seja cada vez mais
ne ces sá ria” (POCHMANN, 2007, p. 40) para ga -
ran tir ao jo vem de hoje pers pec ti vas re a is de en -
tra da no mer ca do de tra ba lho, por ou tro lado, ela
“já não se afi gu ra mais como ele men to ga ran ti dor 
da en tra da no mun do do tra ba lho” (SPOSITO,
2005, p. 90).

E os jo vens ori un dos das ca ma das mais po -
bres da so ci e da de são aque les que mais se res sen -
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tem com essa si tu a ção. Ain da que não ex clu si va -
men te, como vêm de mons tran do pes qui sas re a li -
za das com jo vens tam bém de ou tras ca ma das
so ci a is (BARBERÍA, 2009).

Essa si tu a ção traz à tona um ele men to mais de 
fun do, abor da do por Gorz (2003, p. 169-176) e
Tou ra i ne, en tre ou tros. Tou ra i ne (2006, p. 79),
por exem plo, fala em “dis so ci a ção” en tre dois
uni ver sos – o uni ver so pes so al e o so ci al – para
lan çar lu zes so bre o dra ma vi vi do por es ses jo -
vens: “dis so ci a ção en tre o sen ti do que uma ati vi -
da de tem para a so ci e da de e o sen ti do que ela tem 
para quem a exer ce”. Par ce la dos jo vens já não
en con tra mais na so ci e da de, no tra ba lho e na es -
co la, um sen ti do para as mo ti va ções pes so a is
mais pro fun das. A es co la foi con ce bi da, ao lon go 
da mo der ni da de, para pre pa rar e so ci a li zar os jo -
vens. Nes te con tex to, a edu ca ção cen trou-se na
perspec ti va da so ci a li za ção e na ide ia de que a
so ci a li za ção bem-su ce di da cria in di ví du os li vres
e res pon sá ve is. Mas, essa con cep ção, ana li sa
Tou ra i ne, ain da que te nha pros pe ra do du ran te
mu i to tem po, já não dá mais con ta da com ple xi -
da de da re a li da de. Pelo con trá rio, ela re for ça hoje 
mais as de si gual da des e mul ti pli ca os pri vi lé gi os
de uns e os obs tá cu los de ou tros. E o ca mi nho já

não apon ta mais para a so ci a li za ção, mas para a
ne ces sá ria in di vi du a li za ção do es for ço edu ca ti vo
(TOURAINE, 2006). Essa dis so ci a ção apa re ce na
fala da Ma ri a na, quan do diz: “Eu sou al guém na
vida sem pre ci sar es tu dar. Eu sou al guém na vida
sem pre ci sar de es tu do, sem pre ci sar de um
di plo ma”.

O fal ta de mo ti va ção, o de sin te res se e a in di fe -
ren ça para com a es co la são um fa tor de ter mi -
nan te, não ex clu si vo, do aban do no da es co la. De
modo ge ral, atri bui-se à si tu a ção de po bre za e/ou 
à en tra da no mun do do tra ba lho a res pon sa bi li -
da de pela eva são es co lar (DAYRELL, 2005, p.
201-204).

Em de cor rên cia, a ofer ta ma i or que a de man da, 
na hora da con tra ta ção, e a cor ri da pela cap ta ção
das me lho res opor tu ni da des de tra ba lho, aca bam
por acir rar um es pí ri to de com pe ti ti vi da de, em que 
os jo vens ori un dos das ca ma das po bres en tram
em des van ta gem. Entram como po ten ciais per de -
do res numa luta que lhes é fran ca men te des fa vo -
rá vel. Assim, são obri ga dos a as su mi rem aque les
tra ba lhos mais pre cá ri os, mais ins tá ve is e me nos
bem re mu ne ra dos. E re a li zar in cur sões mais ou
me nos – de modo ge ral, mais – lon gas no mun do
dos de sem pre ga dos.
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4  Vi vên ci as do tem po e so ci a bi li da des

O tem po na vida dos jo vens, sua uti li za ção,
im por tân cia e sig ni fi ca do, é uma ja ne la de en tra -
da para in ves ti gar as so ci a bi li da des e iden ti da des
que vão cons tru in do ao lon go des te pe río do. O
tem po é re ves ti do de uma di men são ob je ti va,
cro no ló gi ca, li ne ar. Mas, ao ser apro pri a do pe los
jo vens, é mo du la do com sig ni fi ca ções de sen ti do
mu i to sub je ti vas e que po dem per du rar para o
res to da vida. Dito de ou tra ma ne i ra, exis te uma
cla ra se pa ra ção en tre tem pos in te ri o res e tem pos
ex te ri o res (MELUCCI, 1997, p. 7). Alguns são
mo men tos vi vi dos com mu i ta in ten si da de, ao
pas so que ou tros não pas sam de cons tran gi men -
tos que fa zem par te da vida.

O modo de con ce ber e vi ven ci ar o tem po não
é um dado bi o ló gi co, mas tra ta-se, an tes, de uma
di men são so ci al que muda com a su ces são das
ge ra ções (LECCARDI, 2005). Nes te sen ti do, o
“tem po é uma das ca te go ri as bá si cas atra vés da
qual nós cons tru í mos nos sa ex pe riên cia”
(MELUCCI, 1997, p. 6). Por isso, in ves ti gar a di -
nâ mi ca da ocu pa ção do tem po li vre por par te dos 
jo vens é re le van te para se com pre en der os sen ti -
dos do pró prio tem po da ju ven tu de nas so ci e da -
des (BRENNER; DAYRELL; CARRANO, 2005).
O le que de ques tões que en vol vem o tem po dos
jo vens é vas to: fa mí lia, gru pos iden ti tá ri os e ter ri -
to ri a is, es co la, tra ba lho, re li gião, se xu a li da de, la -
zer (SALLAS, 2008). Não é nos so ob je ti vo aqui
tra tar cada uma des tas re a li da des. Pre ten de mos
con cen trar a nos sa aten ção so bre o tem po na
pers pec ti va de cap tar ele men tos para uma aná li se
das so ci a bi li da des e iden ti da des dos jo vens po -
bres. Assim mes mo, co me ça re mos com al guns
as pec tos mais des cri ti vos do seu la zer.

As ami za des são de gran de im por tân cia na
vida dos jo vens e cujo cul ti vo de man da boa par te
do seu tem po. To dos têm ami gos mais ín ti mos,

que são em nú me ro me nor. Mas, em tor no des te
nú cleo, gira uma cons te la ção de ou tros ami gos
de pen den do do gru po de ami gos com quem
saem: “ami go leva ami go e daí vai co nhe cen do”,
con ta a Pa u la. Os ami gos po dem ser re ma nes cen -
tes do tem po da es co la, do ba ir ro, de ou tros ba ir -
ros e mes mo vir tu a is, aque les fe i tos nas re des so -
ci a is da web (Orkut, Facebook etc.).

A es co la é um es pa ço pri vi le gi a do de fa zer ami -
gos. Che gam a in clu ir as ami za des ali fe i tas como
uma con tri bu i ção re le van te des ta ins ti tu i ção na
sua vida.

O la zer ju ve nil cons ti tui-se em es pa ço pro du -
tor de so ci a bi li da de (BRENNER; DAYRELL;

CARRANO, 2005) e de mar ca dor de “cir cu i tos”
(MAGNANI, 2005) ou “ter ri tó ri os” (REGUILO

CRUZ, 2006, p. 145) na me di da em que os aju -
dam a co nhe cer e se apro pri ar da ci da de e a tran -
si tar por ca mi nhos e lo ca is di fe ren tes, co i sa que o 
tra ba lho e a es co la não se ri am ca pa zes de pro por -
ci o nar. Os lu ga res que fre quen tam es tão re la ci o -
na dos ao tipo de la zer, mas sem pre em com pa -
nhia dos ami gos: par ques, ba res, es tá dio de fu te -
bol, cam po de fu te bol da vila, pra ças, ca sas dos
ami gos, shop pings cen ters, ci ne ma, etc.

A fru i ção do la zer está di re ta men te li ga da à
sua con di ção eco nô mi ca. E vá ri os dos jo vens fa -
zem men ção ao fato de que os seus ren di men tos
li mi tam a sua in ser ção no mun do do la zer e da
cul tu ra. Nes tas con di ções, vi si tam os pais, pa ren -
tes e ami gos, ou fre quen tam es pa ços gra tu i tos,
como par ques, por exem plo. No caso de per ma -
ne ce rem em casa, a te le vi são ofe re ce uma al ter na -
ti va ba ra ta de la zer, ela que é pra ti ca men te uma
oni pre sen ça nos la res. Ra ra men te vão ao ci ne ma
ou ao shop ping cen ter. Se um dos jo vens é um as sí -
duo fre quen ta dor des te úl ti mo es pa ço, ou tro, ao
con trá rio, o abo mi na. O Car los re fle te uma pos -
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tu ra mais crí ti ca tanto em relação ao consumismo 
quanto em relação à tendência de privatização
dos espaços de lazer:

Não, não gos to de shop ping. Acho que é uma co i sa
mu i to fú til, inú til. Eu só vou em shop ping quan do vou
ao ci ne ma. Não com pro nada em shop ping, não gos to
de shop ping. (...) Eu não sou nada con su mis ta. Eu dou
va lor ao meu di nhe i ro, não sou de gas tar à toa. As pes -
so as di zem “ah, eu vou no shop ping”. Eu te nho uma
ra i va dis so. Por que não vai no par que, tens uns par -
ques tão bo ni tos em Cu ri ti ba. Por que vai no shop ping?

O tem po é ex pe ri men ta do no dia a dia como
lon go ou cur to, de pen den do de como e em vis ta
de quê é ocu pa do. Para os jo vens que es tão de -
sem pre ga dos e cujo “tra ba lho” prin ci pal é pro cu -
rar em pre go, o tem po é ex pe ri men ta do como
lon go. Para Car los,

[O dia] é lon go por que, quan do tra ba lha va, o tem po
pas sa va vo an do, ado ra va. Pas sa va o dia ocu pa do.
Ago ra, em casa, é mu i to ruim por que pa re ce que o dia
não pas sa. O dia não pas sa nun ca, as ho ras são uma
eter ni da de. Ago ra, para mim, o tem po está sen do mu i -
to lon go.

A mes ma per cep ção tem a Ro ber ta, para
quem o dia tam bém é “mu i to lon go, mu i to lon -
go”. Nes tes ca sos, o co ti di a no é vi vi do na in cer -
te za e na an gús tia de en con trar um em pre go. Tudo
o mais pa re ce não sa tis fa zer. A se quên cia das ho ras
de um dia é mo nó to na, va zia (DAYRELL, 2005).

Di fe ren te é o caso da Ma ri a na. Ocu pa da com
a mú si ca e a co re o gra fia, não an si a da pela ne ces -
si da de de ter que en con trar um em pre go, ex pe ri -
men ta seu tem po de ma ne i ra di fe ren te. Con ta
que esta ati vi da de ocu pa boa par te do seu tem po,
e que ela re quer tem po e pa ciên cia. Ela mes ma
diz gos tar de fa zer isso e nota-se a sua entrega a
esta atividade voluntária.

As duas ex pe riên ci as di fe ren tes de vi vên cia do 
tem po per mi tem uma ou tra re fle xão: com que in -
ten si da de a ló gi ca do tra ba lho aca ba atra in do
para si não ape nas o tem po dos tra ba lha do res
em pre ga dos, mas tam bém da que les que se en -
con tram de sem pre ga dos. Ambos vi vem o tem po
todo – uns como em pre ga dos, ou tros como de -
sem pre ga dos – em fun ção do tra ba lho, ra zão
pela qual Do mi ni que Schnap per (1994) con ce be

o de sem pre go como o re ver so do tra ba lho, mas
for man do com ele uma gran de uni da de. E o
gran de de sa fio é, nes te caso, como li be rar o tem -
po das ati vi da des sem fins lu cra ti vos do tem po de 
tra ba lho.

A ex pe riên cia da Ro ber ta é, nes te sen ti do, ilus -
tra ti va, mas tam bém pelo fato da sua ori gem sim -
ples e sem mu i tos re cur sos eco nô mi cos. Mes mo
vi ven do so bri a men te, às ve zes pas san do re al men -
te ne ces si da des, é pos sí vel ar ran car da ló gi ca do
ca pi tal par ce las de tem po vi vi das na sua gra tu i da de 
e al tru ís mo. Como re fle te Gorz (2003, p. 117),

Os tra ba lha do res só des co bri rão os li mi tes da ra ci o na li -
da de eco nô mi ca quan do suas vi das não fo rem in te i ra -
men te pre en chi das e suas men tes in te i ra men te ocu pa -
das com o tra ba lho; quan do, para fa lar de ou tro modo,
um es pa ço su fi ci en te men te am plo de tem po li vre a eles
se abra para que pos sam des co brir uma es fe ra de va lo -
res não quan ti fi cá ve is, os va lo res re la ti vos ao “tem po
de vi ver” da so be ra nia exis ten ci al.

Então, re al men te fal ta rá tem po para to dos,
não por que es ta rão in te i ra men te ab sor tos pelo
tra ba lho, mas por ou tras ati vi da des sem fins lu -
cra ti vos, ar tís ti cas ou não, e che i as de sen ti do e de 
re co nhe ci men to so ci al.

Num mun do mar ca do por um su fo can te in di -
vi du a lis mo, ati tu des como a da Ma ri a na, vão na
con tra mão des ta ten dên cia. Ao sair de sua casa,
de i xar seus afa ze res pes so a is em se gun do pla no e
or ga ni zar um gru po de mú si ca, não de i xa de ser
uma ati tu de al tru ís ta edi fi can te. Ao não co brar
por essa de di ca ção – e mu i tas ve zes ain da pa gar
pe que nas ne ces si da des com o pró prio di nhe i ro já 
es cas so –, as cri an ças as sis ti das fa zem a ex pe riên -
cia da gra tu i da de. Vê-se na prática que nem todos 
os serviços precisam passar pela mercantilização.

O im pul so para ter essa de di ca ção nas ce não
ne cessari a men te de um ape lo re li gi o so, mas da sa -
tis fa ção de ver as cri an ças fe li zes e do re co nhe ci -
men to vin do da co mu ni da de. “É um dom que eu
te nho. É uma co i sa que eu gos to de fa zer. E fico
mais con ten te ain da quan do vejo que a pes soa está 
se de di can do, que ren do apren der, tá que ren do
aju dar. Qu an do vem mais pes so as que ren do sa -
ber, apren der... é isso que im por ta”, ex pli ca a
Ma ri a na. Em ou tro mo men to, com ple ta:
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As mi nhas ami gas têm mu i ta cu ri o si da de para sa ber de
onde eu tiro os pas sos que eu faço [na co re o gra fia], de
onde eu pego mú si ca nova, por que eu gos to de pe gar
mú si cas no vas que es tão sen do lan ça das ago ra. Ago ra
essa co i sa da dan ça está se es pa lhan do mais, en tão o
pes so al está che gan do mais, que ren do sa ber mais, tem
aque la cu ri o si da de. Exis tem ami gas mi nhas que já têm
fi lhos e que rem que eu dê aula para eles tam bém. Isso
mais no fi nal de se ma na, por que as cri an ças fi cam em
casa. Três ami gas mi nhas têm fi lho úni co. E di zem:
“nos sa, no fi nal de se ma na que ele fica em casa ele fica
tão tris ti nho, não tem nin guém para brin car...” Ago ra a
gen te está le van do es sas cri an ças para o úni co lu gar que 
a gen te tem.

Nes tas cir cuns tân ci as, a iden ti da de é sem pre
um pro je to in con clu so e em cons tru ção, e, por -
tan to, um pro ces so que acom pa nha a vida toda.
Além dis so, a for ma ção da iden ti da de se dá na
vida. Ou seja, o tra ba lho e a es co la são com po -
nen tes im por tan tes na cons tru ção da iden ti da de,
sem, no en tan to, des co nhe cer a re le vân cia dos
ou tros es pa ços e di men sões da vida dos jo vens.
Nes sa pers pec ti va, o la zer, as ex pres sões cul tu -
ra is, o tem po li vre, as ami za des, de vem ser con -
tem pla dos como cons ti tu in tes da iden ti da de.

No ho ri zon te de uma so ci e da de em que o fu -
tu ro está anu vi a do, os jo vens cul ti vam ou tra re la -
ção com o pre sen te. O fu tu ro não é ne ga do, mas
lido mu i to mais em vis ta do que se pode fa zer no
pre sen te. Não que apos tem tudo num pre sen te
in fla ci o na do sem pers pec ti vas de fu tu ro, pior,
am pu ta do de qual quer fu tu ro, le i tu ra que se pode 
fa zer da com pre en são da Tina quan do diz: “Eu
cur to mu i to o hoje, ama nhã não sei se vou es tar
aqui ou não. Então, eu sou mu i to as sim. Vi ver
cada dia como se fos se o úl ti mo”. Entre tan to,
tam bém é sen sa to di zer que vi ver esse pre sen te
des sa ma ne i ra é vivê-lo na sua ple ni tu de, com
toda a sua intensidade, sem remetê-lo sempre a
um futuro inatingível.

Con clu in do, essa ge ra ção vive uma si tu a ção
re al men te pa ra do xal: eles vi vem mer gu lha dos em 
um con tex to em que re i na um pes si mis mo es tru -
tu ral em re la ção ao fu tu ro do mun do, mas in di vi -
du al men te são oti mis tas quan to à sua pró pria
vida (WILKINSON, 2002). Pro cu ram re fú gio nos 
es pa ços me nos ins ti tu í dos e mar ca dos mais pe las
re la ções afe ti vas.
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Con si de ra ções fi na is

His to ri ca men te, as con di ções de vida das po -
pu la ções mais po bres são mar ca das pela vul ne -
ra bi li da de. Vi ver tor nou-se, na prá ti ca, um pro -
je to diá rio, su je i to a cir cuns tân ci as qua se sem pre 
in con tro lá ve is e ale a tó ri as. No pra zo de uma
vida, é pos sí vel ve ri fi car os pro gres sos re sul tan -
tes de uma vida de tra ba lho duro e de mu i ta eco -
no mia. A pro mes sa de que ama nhã será me lhor,
dava su por te ide o ló gi co e so ci al aos es for ços
pes so a is e fa mi li a res. As no vas ge ra ções cres ci am 
e as si mi la vam este modo de vi ver e de olhar para 
o mun do.

Os jo vens po bres vi vem em um mun do que
pas sou por rá pi das e pro fun das trans for ma ções
que es tão afe tan do a so ci e da de in te i ra e to das as
di men sões da vida. To mam con ta to com uma so -
ci e da de que já está trans for ma da pelo im pac to da
mun di a li za ção e da re vo lu ção tec no ló gi ca in for -
ma ci o nal, qua se com ple ta men te ca pi ta ne a das
pelo sis te ma ne o li be ral, mas cu jos efe i tos em suas 
vi das são di fí ce is de se rem per ce bi dos, ou por seu 
ca rá ter de es tra nhe za ou por se rem ex tre ma men -
te fa mi li a res.

A ba i xa ren da re pre sen ta uma for te car ga de
res tri ções a que são sub me ti dos, mu i to à se me -
lhan ça de seus pais, e que in ter fe re di re ta men te
nas con di ções de mo ra dia, de sa tis fa ção das ne -
ces si da des bá si cas e de fru i ção da vida. Li ga da às
con di ções de qua li fi ca ção e de tra ba lho, constitui
um círculo vicioso difícil de romper.

Para to dos eles, a re a li da de do tra ba lho está
pre sen te des de cedo. Em casa, são ins ta dos a aju -
da rem os pais nos afa ze res do més ti cos; quan do
ma i o res, a re a li za rem al guns ser vi ços ex ter nos,
como fa zer pa ga men tos ou com pras. Des sa ma -
ne i ra, aca bam ten do uma re la ção fa mi li ar com
es sas ati vi da des. De modo ge ral, o tra ba lho-em -
pre go tam bém en tra cedo em suas vi das. Com
fi na li da des múl ti plas, co me çam a se aven tu rar no 

mer ca do de tra ba lho. Fa lam do tra ba lho não tan -
to em ter mos da pro fis são, mas do que ele pode
lhes pro por ci o nar: au to no mia em re la ção à fa mí -
lia, in cur sões pelo mun do “lá fora”, di nhe i ro para 
os seus con su mos. Re fe rem-se às in jus ti ças e hu -
mi lha ções que so fre ram, bem como à fal ta de re -
co nhe ci men to pelo tra ba lho que fizeram.

Os tra ba lhos dis po ní ve is para os jo vens des tas 
ca ma das so ci a is são, ge ral men te, aque les ca rac te -
ri za dos pela precari e da de – in for ma is, tem po rá -
ri os, in ter miten tes e mal pa gos. Sen do um tra ba -
lho tem po rá rio, os pró pri os jo vens pre fe rem que
es ses “bi cos” não se jam re gis tra dos na Car te i ra,
pois têm a po ten ci a li da de de “sujá-la”. Nes te
caso, é me lhor que não cons tem, mes mo que
mais adi an te fal tem como ex pe riên cia de tra ba -
lho já ad qui ri da e que, por tan to, não pode ser
com pro va da, co i sa de que tam bém re cla mam
com fre quên cia.

As te má ti cas da ex pe riên cia pro fis si o nal e da
qua li fi ca ção ga nham gran de im por tân cia nos re -
la tos dos jo vens en tre vis ta dos. Na per cep ção
des tes, não há pro pri a men te fal ta de em pre gos.
O gran de gar ga lho, na vi são des tes jo vens, es ta ria 
na fal ta de opor tu ni da des para os inex pe ri en tes.
As in fru tí fe ras ten ta ti vas de bus ca de em pre gos
são tri bu ta das à fal ta de ex pe riên cia. Ou tro fa tor
de ter mi nan te se ria a qua li fi ca ção. É sen so co -
mum en tre eles que o en si no mé dio é con di ção
in su fi ci en te para se con se guir um em pre go. Fren -
te a isso, as ati tu des que to mam são ba si ca men te
três: es tu dar mais ou fa zer cur sos de qua li fi ca ção. 
Ou tros ain da, di an te do gar ga lo re pre sen ta do
pela for ma ção/qua li fi ca ção, de sis ti ram de es tu -
dar e não mos tram in te res se em re tor nar às sa las
de aula. Estão cé ti cos quan to ao re tor no que este
es for ço po de ria trazer.

Assi mi la ram a ide ia de que as ca u sas do de -
sem pre go são de or dem pes so al. Intro je ta ram o
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dis cur so do mi nan te de que cada qual é res pon sá -
vel pela sua ca pa ci ta ção para se man ter em pre gá -
vel. Entre tan to, o dis cur so da in di vi du a li za ção da 
res pon sa bi li da de pela em pre ga bi li da de é ide o ló -
gi co e, por tan to, fal so, en ga no so.

Em de cor rên cia des te es tra ta ge ma, não con -
se guem fa zer uma re la ção en tre as gran des mu -
dan ças ocor ri das no Bra sil nos anos 1990 para cá
e os im pac tos so bre o tra ba lho. A úl ti ma re vo lu -
ção tec no ló gi ca, num con tex to de mun di a li za ção
e de im plan ta ção de po lí ti cas ne o li be ra is, re ver -
be rou so bre o mer ca do de tra ba lho, atin gin do de
modo fron tal os jo vens, es pe ci al men te os jo vens
das ca ma das mais sim ples. As exi gên ci as de qua li -
fi ca ção são ma i o res em de cor rên cia da en tra da
das no vas tec no lo gi as em to dos os es pa ços, quer
nos di re ta men te pro du ti vos, quer nos se to res de
ser vi ços. Há ni chos pro du ti vos ca ren tes de mão
de obra es pe ci a li za da. Entre tan to, tam bém é ver -
da de que a ele va ção das exi gên ci as em ter mos de
qua li fi ca ção é um es tra ta ge ma uti li za do como
for ma de se le ção. Ou seja, di an te de uma ofer ta
ge ne ro sa de mão de obra qua li fi ca da, o mer ca do
pode se dar ao luxo de se le ci o nar ape nas os me -
lho res. As chan ces de os mes mos sem pre se rem
se le ci o na dos aca ba au men tan do as pos si bi li da des 
de que os ou tros se jam sem pre re le ga dos. Sus pe i -
ta mos que esse lado es tru tu ral das ra zões do de -
sem pre go es te ja velado para esses jovens.

Ape sar de sa be rem das di fi cul da des de con se -
guir um ou tro em pre go, nem por isso se afer ram
a ele com “unhas e den tes”. Ultra pas sa dos cer tos
li mi tes su por tá ve is por eles, são ca pa zes de pe dir
de mis são. As cir cuns tân ci as po dem se re fe rir às
con di ções do tra ba lho – tra ba lho in ten so, re pe ti -
ti vo, fe i to com re mu ne ra ção que não com pen sa o 
es for ço –, as sim como a ques tões pes so a is – cu i -
dar do fi lho, no caso das mu lhe res. É pos sí vel
vis lum brar nes sas ati tu des, gra us de li ber da de
que man têm em re la ção ao tra ba lho. A opção de
pedir o desligamento não suplanta os casos de
demissão sofrida.

Para os que es tão de sem pre ga dos, a bus ca de
um novo em pre go de man da boa par te do seu
tem po e aca ba ca na li zan do as aten ções em tor no
dis so. De i xar cur rí cu los di re ta men te nos es ta be -

le ci men tos pré-se le ci o na dos em vis ta do tipo de
em pre go que pro cu ram ou ir às Agên ci as do Tra -
ba lha dor, são as for mas mais co muns. Na me di da 
em que o tem po vai pas san do e as ten ta ti vas aca -
bam em nada, vão se de ses ti mu lan do. As chan ces 
frus tra das geram decepção, que, por sua vez,
aumentam a angústia que sentem.

Entre tan to, en quan to e até onde po dem, não
ace i tam qual quer ofer ta de em pre go que apa re ce.
A dis tân cia e o tra ba lho em do min gos e fe ri a dos
são os cri té ri os mais uti li za dos para de cli nar de
uma pro pos ta de em pre go. Nin guém quer tra ba -
lhar aos do min gos, a não ser que a re mu ne ra ção
seja com pen sa do ra da per da que te rão. O do min -
go é o dia de des can so, mas tam bém de fru i ção da 
vida, para sair com os amigos, passear, estar com
a família.

Para os jo vens de sem pre ga dos, o tem po é vi -
vi do de ma ne i ra mu i to pe cu li ar. A bus ca do em -
pre go é cer ca da de um sen ti men to que mis tu ra
an si e da de, an gús tia, de cep ção e cul pa. As de ma is
ati vi da des des can sam em com pas so de es pe ra,
ca rac te ri zan do este tipo de de sem pre go como
“to tal”. Nes se caso, o tem po é ex pe ri men ta do
como lon go, e o co ti di a no como va zio. Qu an do,
ao con trá rio, o em pre go não é bus ca do de for ma
tão fre né ti ca, o que se ria um es pa ço mar ca do
pelo va zio, en che-se de ati vi da des. Bus cam-se
ati vi da des que aju dam a pre en cher o dia. São ati -
vi da des em que pre va le ce o lado afe ti vo, de re a li -
za ção de si e que pro por ci o nam um re co nhe ci -
men to so ci al. A maternidade, o caso de algumas
das jovens pesquisadas, também ajuda a ocupar o 
tempo e a tornar o dia menos tedioso.

Deve-se ob ser var que os jo vens em ab so lu to
se ne gam a tra ba lhar. Não se apli ca a eles o jar gão
po pu lar de que “só não tra ba lha quem não quer”. 
Não en ten dem como o mer ca do de tra ba lho
pode ser tão duro com eles. Gos ta ri am de en con -
trar ma i or com pla cên cia. Ao mes mo tem po, que -
rem ter aces so a um tra ba lho que lhes pro por ci o -
ne as con di ções ne ces sá ri as para uma fruição
digna da vida.

Ao mes mo tem po, es tão pou co pre o cu pa dos
com o con te ú do do tra ba lho e, por tan to, tam bém 
com pos sí ve is mu dan ças. A pre o cu pa ção com a
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des re gu la men ta ção das leis tra ba lhis tas é, para
eles, um cam po me nos em voga, pois, em úl ti ma
ins tân cia na es co lha en tre ter um em pre go, qual -
quer que seja o grau de pro te ção so ci al que con fe -
re, é me lhor do que não ter ne nhum. Ter a car te i -
ra de tra ba lho re gis tra da é a as pi ra ção mais ma ni -
fes ta da por eles, pelo que re pre sen ta em ter mos
de se gu ri da de so ci al. Indi re ta men te, o de sem pre -
go fun ci o na como pres são para re ba i xar o nível
das exigências em termos de proteção social,
círculo vicioso que se retroalimenta.

As tec no lo gi as con ver gen tes – te le fo ne ce lu -
lar, com pu ta dor e in ter net – são uma pre sen ça na
vida des ses jo vens, se bem que não de for ma
igua li tá ria. O te le fo ne ce lu lar, ao lado do te le vi -
sor, são os dois apa re lhos mais uni ver sa li za dos.
O com pu ta dor e a in ter net es tão me nos pre sen -
tes, mas o aces so a eles tam bém se dá de ou tras
ma ne i ras – lan hou se ou casa de ami gos. Acom pa -
nham, ade ma is, as tendências em nível nacional
nesses quesitos.

O po bre é uma ca te go ria so ci al de mo ni za da.
Re la ci o na-se co mu men te a po bre za a vi o lên cia e
a pe ri go. E as sim a so ci e da de como um todo es -
tig ma ti za os po bres. Os jo vens são o gru po so ci al 
mais ex pos to à vi o lên cia, é ver da de, mas a nos sa
pes qui sa tam bém tra ta de evi den ci ar que essa re -

la ção não é au to má ti ca nem ge ne ra li zada. As
causas da vi o lên cia de vem ser me lhor in ves ti ga das.

Por fim, a nos sa pes qui sa cons ta ta que os jo -
vens pes qui sa dos vi vem um pa ra do xo quan to ao
fu tu ro. Estru tu ral men te, re i nam pes si mis mo e
in cer te zas quan to ao fu tu ro da hu ma ni da de na
Ter ra e tam bém quan to aos ca mi nhos que de ve -
rão ser tri lha dos para res pon der aos gran des de -
sa fi os da atu a li da de: de si gual da des so ci a is, po der,
fome, meio am bi en te, etc. Os jo vens po bres, por
sua vez, mos tram-se oti mis tas quan to ao seu fu tu -
ro, ape sar das li mi ta ções de to dos os ti pos que so -
frem. Sa bem que são mar gi na li za dos, sub va lo ri za -
dos, mas não se dão por ven ci dos. Estão in ves ti -
dos de uma ener gia re vi ta li za do ra mu i to gran de.

A ma ne i ra como en ca ram a sua si tu a ção in ter -
pe la a so ci e da de. Não se con si de ram ex clu í dos.
Sen tem que fa zem par te des ta so ci e da de, ain da
que de ma ne i ra mar gi nal. E são um po ten ci al hu -
ma no des per di ça do, sem rumo, mas que cla ma
por me lho res con di ções de vida. E que, em ou -
tras cir cuns tân ci as, po de ria ser aproveitado em
vista da construção de um outro Brasil.

Cen trar a aten ção so bre como cul ti vam a sua
iden ti da de, num con tex to mar ca do por ad ver si -
da des, aju da a cap tar sen ti dos e sen si bi li da des
que não se en con tram em outras camadas sociais.
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