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ANDRADE, Juarez de. As mudanças no mundo do trabalho e a produção da subjetividade em 

jovens trabalhadores[The changes in the world of the work and the production of the 

subjectivity in young workers] 

 

 

 

Nossa experiência como docente na Educação de Jovens e Adultos (EJA) está na origem deste 

estudo, pois a partir dela é que foram ampliando nossa percepção sobre a grave situação 

vivida pelos jovens brasileiros trabalhadores oriundos das classes populares. O mundo desses 

jovens quase sempre carrega as marcas do conflito, da violência de toda ordem, da alienação, 

do medo e da insegurança; elementos que figuram na história da construção do Estado 

moderno brasileiro, historicamente constituído por uma elite, que além de dominante e 

dirigente, depositou fé absoluta nos mecanismos do mercado e nas suas “inigualáveis 

virtudes”- eficiência e lucro sob bases que sempre contemplaram a acumulação por 

espoliação. O custo desta modernização conservadora trouxe ao presente efeitos nefastos – 

déficit de cidadania, dependência externa, formas de coerção extra-econômica na relação 

entre capital e trabalho, etc., instaurando um processo cíclico perverso de naturalização da 

exclusão e da violência que há muito vem penetrando no plano institucional e no tecido 

social. Com base neste contexto este trabalho busca perquirir o dilema porque passam estes 

jovens trabalhadores, alunos de EJA, precocemente inseridos no mundo do trabalho, divididos 

entre as aspirações subjetivas em relação a uma profissão desejada e, as condições objetivas 

de uma ocupação.  
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ANDRADE, Juarez de. The changes in the world of the work and the production of the 

subjectivity in young workers. [As mudanças no mundo do trabalho e a produção da 

subjetividade em jovens trabalhadores] 

 
 
Our experience as professor in the Education of Young and Adultos (EJA) is in the origin of 

this study, therefore to leave of it it is that they had been extending our perception on the 

serious situation lived for the young deriving diligent Brazilians of the popular classrooms. 

The world of these young almost always loads the marks of the conflict, of the violence of all 

order, the alienation, the fear and the unreliability; elements that they appear in the history of 

the construction of the Brazilian modern State, historically constituted of the elite, who 

beyond dominant and leading, deposited absolute faith in the mechanisms of the market and 

its “inigualáveis virtues” - efficiency and profit under bases that had always contemplated the 

accumulation for spoliation. The cost of this modernization conservative brought to the gift 

ominous effect - deficit of citizenship, external dependence, forms of extra-economic coercion 

in the relation between capital and work, etc., restoring a perverse cyclical process of 

naturalization of the exclusion and the violence that has very comes penetrating in the 

institucional plan and the fabric social. On the basis of this context this work searchs to 

investigate the quandary because they pass these young workers, pupils of EJA, precociously 

inserted in the world of the work, divided between the subjective aspirations in relation to a 

desired profession e, the objective conditions of an occupation. 
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         INTRODUÇÃO 

 
 
 O ingresso prematuro do jovem no mundo do trabalho tem como objetivo primeiro, 

quase sempre, o complemento da renda familiar, a afirmação de sua autonomia e a efetivação 

do valor simbólico que a sociedade confere ao trabalho. Contudo, a pertença a um estrato de 

classe de baixa renda, sua pouca qualificação profissional e as escassas oportunidades que lhe 

são oferecidas pelo mercado de trabalho sob a hegemonia do capital financeiro (dominação 

econômica complementada pela legitimação ideológica) balançam as estruturas que garantem 

um mínimo de suporte social. Assim, na atualidade, configura-se um novo arranjo societário 

que produz, num contexto de naturalização do consumo, da violência, da criminalidade, da 

privatização do público, etc., episódios da vida humana que nos desafiam a entender estas 

construções ideológicas e procurar saber em que medida essas construções se projetam no 

horizonte dos jovens e os reduz à dimensão trágica de um niilismo assumido. 

  Esses elementos ganham visibilidade e importância quando pensamos que as 

existências individuais e coletivas se veem ameaçadas às possibilidades e perspectivas de se 

estar e pensar o mundo sob a ótica da emancipação humana. É a expressão de nossa 

dificuldade política marcada por traços que legitimam uma práxis conservadora sobrevivente 

de um passado que nos levou a “…uma acumulação truncada e uma sociedade desigualitária 

sem remissão.” (Oliveira, 2003, p. 150) 

 O objetivo de nossa pesquisa consiste em perquirir os dilemas por que passam os 

jovens, alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), precocemente inseridos no mundo do 

trabalho, divididos entre as aspirações subjetivas em relação a uma profissão desejada e as 

condições objetivas de uma ocupação. Trata-se, portanto, de enfocar e esquadrinhar o conflito 

entre o trabalho real e o anseio subjetivo além da compreensão do porquê dessa assimetria. 

Espaços sociais e sentidos são afetados. Criam-se obstáculos para que esses jovens 

trabalhadores oriundos das classes populares encontrem seu lugar, através de uma prática 

social que lhes satisfaça subjetivamente.  
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 Os sujeitos a que nos referimos são predominantemente jovens e, em menor número, 

adultos de classe popular, filhos de trabalhadores assalariados ou que produzem a vida de 

forma precária por conta própria, do campo ou da cidade, de regiões diversas e com 

particularidades sócioculturais e étnicas. (Frigotto, 2004). É sobre esta realidade de tempos e 

espaços diversos de sujeitos coletivos (jovens e adultos) reais que podemos construir, na 

relação Estado e Sociedade, Estado e Movimentos sociais, uma política educacional que 

resgate o direito de continuação no processo de escolarização para aqueles a quem isso tenha 

sido negado e, sobretudo, que a universalização da idade apropriada garanta permanência, 

com efetiva democratização do conhecimento. 

 Acreditamos que o aprofundamento deste estudo exigirá, também, um exame da 

historicidade de diferentes aspectos do fenômeno da escolarização em nosso país, 

principalmente, no que tange ao Ensino Médio e em particular à Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), de forma a estabelecer novos referenciais que permitam interpretar, no tempo 

em que vivemos, a materialidade histórica dos processos de exclusão e mutilação humana 

gerados pelo sistema capital. Diversas questões nos inquietam, portanto, estão colocadas na 

pauta de nossas discussões, dentre elas, qual o papel da educação em sua relação com o 

trabalho, na legitimação da ordem social? Qual o alcance da escola fundamental ou média, 

enquanto instrumento efetivo neste processo de inserção? O que significa ser um jovem 

trabalhador inserido precocemente no mundo do trabalho no contexto da produção flexível? 

Como se configura na esfera profissional a subjetividade do jovem trabalhador? Como ele se 

encontra em seu trabalho e em sua sociabilidade?   

   Nosso esforço em compreender os efeitos da assim chamada globalização, 

planetarização ou mundialização1 e seus efeitos na sociedade brasileira, tendo em vista as 

novas bases da atual acumulação do sistema capitalista, nos leva inevitavelmente a enfocar a 

relação entre produção de mercadorias e valores de uso e a produção de subjetividades 

agenciada por um modelo que apresenta uma tipologia de consumo alienante, compulsório em 

razão de um bem viver, como núcleo desta nova fase de acumulação de capital. 

 O capital, sob sua lógica de dominação e lucro, atua no inconsciente, cria necessidades 

novas, instala a angústia, o medo; altera a sensibilidade, ficando o desejo e a alteridade 

modelizados em função do consumo. Ele modeliza esteticamente a subjetividade: cria padrões 

                                                           
1 Não nos deteremos aos termos globalização, planetarização ou mundialização, pois situaremos nosso objeto na 
totalidade dessa problemática. Muitos autores usam tais termos com sentidos que se complementam como  por 
exemplo:  Chenais,  Rene Armand Dreifuss, Perry Anderson e autores brasileiros como Otávio Ianni , Milton 
Santos, Gaudêncio Frigotto e outros. 
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de belo e feio, o que confere status ou não: que roupa deve-se vestir, que objetos o indivíduo 

deve portar para ser reconhecido como importante pelo grupo em que participa, etc.  

  Também modeliza a dimensão ética: mutila a sensibilidade das pessoas frente ao 

sofrimento alheio, desumanizando-as; altera valores, responsabilizando cada pessoa pela sua 

exclusão  escondendo-lhe as causas estruturais deste processo. Assim, difunde-se um ideário 

segundo o qual a condição do desemprego encontra justificativa no seu próprio insucesso 

(naturalização da exclusão); se estuda, consegue emprego; conseguiu-o porque estudou; se 

estuda e não consegue emprego é porque não estudou o bastante, ocultando o fato de que 

mesmo se todos estudassem o bastante, não haveria emprego suficiente, pois não é a 

qualificação do trabalhador que o faz assegurar seu posto de trabalho. Uma ideologia que 

aumenta sua eficácia na medida em que efetiva a interiorização ou subjetivação de que o 

problema depende de cada um e não da estrutura social e das relações de poder.  

            O capitalismo também produz imaginários, gerando certas compreensões ideológicas 

de mundo, esperanças impossíveis de se cumprirem ou utopias alienadas, compreensões 

fragmentadas e virtuais do real, entre outros.  Contemporaneamente, entretanto, assistimos à 

ocorrência de fenômenos econômicos, políticos, sociais inusitados que nos levam a considerar 

que o capitalismo globalizado entra em uma crise sem precedentes que requer novas 

categorias para ser compreendido adequadamente. O parasitismo econômico das oligarquias 

financeiras no limite conduziu o modo de produção a uma contradição insolúvel: negar-se a si 

próprio, tanto pela deformação dos seus valores econômicos, quanto pela alteração do 

metabolismo e retroalimentação da economia disseminando crises, sendo, as mais agudas, as 

de âmbito moral (defraudações, golpes, especulações, perda de valores sociais) e social 

(violência, degradação humana, terrorismo de estado, política eleitoral, expropriações, 

espionagem e controle social).   

 Portanto, torna-se importante considerar as alterações por ele operadas tendo em vista 

a dimensão que toma os processos de exclusão social que permeiam o mercado de trabalho. 

Desemprego aberto, formas precárias de inserção no mercado de trabalho, formas não 

remuneradas de trabalho e perda das possibilidades para o desenvolvimento de novas 

potencialidades são elementos que afetam a vida de todos, principalmente a desses jovens 

trabalhadores, alunos de EJA, que vêem, constantemente, uma diminuição de oportunidades 

em relação a outros grupos que desempenham os mesmos papeis no processo produtivo.  

 Na sociologia do trabalho, pode-se observar a carência de estudos que abordem o tema 

da subjetividade do trabalhador e o papel mediador da escola. Hirata, referindo-se a essa 

escassez em estudos sociológicos, ressalta: “o conjunto de questões levantado sobre os novos 
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requisitos de qualificação aponta para um problema incontornável, mas raramente levado em 

conta pelos economistas e sociólogos do trabalho que estudam a questão dos novos modelos 

produtivos: o sujeito da subjetividade e das relações intersubjetivas. (1994:137)” 

 Embora Hirata, ao aludir à literatura sociológica sobre a subjetividade no trabalho, 

esteja remetendo indistintamente aos trabalhadores em geral, nos ateremos especificamente à 

categoria “jovem trabalhador”. Esse trágico cenário social no qual a força da mercadoria traça 

a trajetória ocupacional dos jovens oriundos de grupos de baixa renda traz à tona a 

necessidade de entendermos as transformações no mundo do trabalho. Sabemos que a 

contradição entre o trabalho exercido e o aspirado é generalizada nas diversas faixas etárias, 

sem se restringir aos jovens, porém essa contradição é mais acentuada nessa fase da vida.  

 Segundo Frigotto, quando falamos do trabalho e da educação dos jovens da classe 

trabalhadora, a contradição se radicaliza, tendo em vista que a maior produtividade do 

trabalho gerou mais tempo livre, mas, pelo contrário, tanto nos países centrais e periféricos a 

pobreza e a “exclusão” ou inclusão precarizada, jovializaram-se. Ou seja, cresceu o número 

de jovens que participam de “trabalhos” ou atividades dos mais diferentes tipos, como forma 

de ajudar seus pais a compor a renda familiar. E isso não é uma escolha e, sim, uma 

imposição de um capitalismo que rompe com os elos contratuais coletivos e os reduz a 

contratos individuais e particulares, e instaura o que Boa Ventura de Souza Santos (1999) 

denomina de fascismo da insegurança.  

 O modo mais fecundo de debater o valor do trabalho atualmente consiste em não 

restringir unicamente ao seu estatuto de mercadoria (Schwartz, 1996), portanto ao seu caráter 

quantitativo2. Essa compreensão depende de que tenhamos clareza da amplitude do conceito 

de mercadoria, suas origens, seus modos de manifestação, os desastres a que se associa, seu 

lugar na dinâmica social e até sua função num modelo de desenvolvimento econômico cujas 

ricas possibilidades são negadas continuamente na perversa tenacidade de injustiças que nos 

inquietam a todos3. 

                                                           
2 Schwartz salienta que o trabalho “acumula a herança de sucessivos nascimentos […] nunca compreenderemos 
inteiramente esta realidade que articula o antropológico, o histórico, heranças, memórias e relações sociais 
extremamente carregadas de sentido” (1996,151) 
3 Não discutiremos neste trabalho diretamente o conceito de mercadoria. Vale destacar somente que, para maior 
compreensão na atividade tradicional, em outras palavras, o valor é imanente, e qualitativamente distinto de 
outros fins e valores articulados em formas diversas de trabalho ou desempenho humano. Socialmente, isso 
significava que, nessas comunidades, tipos diferentes de trabalho eram estritamente incomparáveis; na Grécia 
antiga, por exemplo, o conhecido esquema aristotélico das quatro causas em operação na artesania ou poíesis 
(material, formal, eficiente e final) aplicava-se somente ao trabalho artesanal, e não à agricultura ou à guerra, que 
tinham uma base "natural" - vale dizer, sobrenatural ou divina - muito diferente. É apenas com a mercantilização 
universal da força de trabalho, que O Capital de Marx designa como a pré-condição fundamental do capitalismo, 
que todas as formas de trabalho humano podem ser separadas de sua diferenciação qualitativa única, enquanto 
tipos de atividade distintos (a mineração em oposição à agricultura, a composição de óperas como distinta da 
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 O esforço que aqui empreendemos tem sua origem num reencontro com o mundo, com 

uma realidade que há muito desfia a nossa razão. Queremos mostrar um mundo não 

televisivo, um mundo onde os homens com seus direitos e vontades aparecem recolhidos, 

diminuídos, plasmados, condicionados à invisibilidade pública frente a uma identidade que se 

dilui.   

 Por essas razões, procuramos aprofundar a compreensão e a crítica ao capitalismo 

tardio e às formas que assumem os processos educativos que, permeados pela ideologia da 

globalização e pela perspectiva mistificadora da reestruturação produtiva, faz com que o 

pensamento neoliberal invada os domínios da educação procurando legitimar a nova vulgata 

da pedagogia das competências4 e a promessa de empregabilidade que mascaram a violência 

social da desigualdade. 

 Compartilha-se, nesta pesquisa, da concepção de que não há uma faixa etária rígida 

por onde comece e termine a juventude, dado que ser jovem implica um significado cultural, 

resultado de uma construção social (Chiesi e Martinelli, 1997). Com efeito, na literatura 

consultada, não há um consenso sobre tal delimitação. O critério que adotamos nesta pesquisa 

é de definir o intervalo etário entre 18 a 24 anos, por se tratar da idade legal mínima para o 

ingresso no mercado de trabalho, estabelecida atualmente pela Constituição Brasileira5. 

Termina nos 24 anos, por ser esse o corte que tanto a OIT (Organização Internacional do 

Trabalho) quanto o Ano Internacional da Juventude estabeleceram para o término da 

classificação de ser jovem (Martins, H., 1997 e Madeira, 1989). 

 Considerando o universo de alunos dos quais temos dados gerais que caracterizam sua 

origem sócioeconômica, metodologicamente trabalharemos numa perspectiva quantitativa 

para uma caracterização geral e, em seguida, mediante amostra, efetivarmos uma análise 

qualitativa sobre a forma como estes jovens “subjetivam” suas vivências em relação ao que o 

pensamento dominante expõe acerca do trabalho e mesmo de sua experiência concreta como 

alunos-trabalhadores. Visamos captar, com isso, os dilemas porque passam e as estratégias 

usadas para enfrentá-los. 

 Assim, procuramos delinear nossa pesquisa nos modos de pensar o humano, que 

apesar de tentar seguir uma sistematicidade lógica, apresenta uma interseção de perspectivas e 

                                                                                                                                                                                     
manufatura têxtil), e todas universalmente niveladas sob o denominador comum do quantitativo, isto é, sob o 
valor de troca  universal da moeda. Neste ponto, então, a qualidade das várias formas de atividade humana, seus 
"fins" e valores únicos e distintos foi efetivamente isolada ou suspensa pelo sistema de mercado, deixando todas 
essas atividades livres para serem implacavelmente reorganizadas em termos de eficiência, como meros meios 
ou instrumentalidade.. “A mercadoria” constitui o primeiro capítulo da primeira seção do livro I de O Capital de 
Karl Marx. 
4 Sobre a Pedagogia das Competências, ver Ramos (2001) 
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modos de perceber o humano. Uma pesquisa que nasce de momentos e circunstâncias 

diversos. Foram simpósios, seminários, palestras, aulas, conversas, ditos e escritos que aqui se 

entrecruzaram na preocupação comum por aproximar uma perspectiva humana de nós 

mesmos. Falamos do ser humano, homens e mulheres, jovens na sua maioria, que se 

encontram na encruzilhada de saberem-se humanos, históricos, donos de uma identidade 

frágil condicionados à provisoriedade do viver em sociedade que os impedem de construir 

condições adequadas de vida, de tempo para si e para os seus, de liberdade, de imaginação, de 

prazer; e no trabalho, de criatividade, de alegria, de festa e de compreensão ativa da 

importância do lugar que ocupam na dinâmica social, numa vida em sociedade marcada pela 

desigualdade e pelo vazio deixado pelo desencontro entre o econômico e o social.            

 Dividido em quatro momentos que correspondem aos capítulos, procuramos 

evidenciar, no primeiro, a necessidade de nos aproximarmos do conceito de subjetividade a 

partir de Marx, de forma a contribuir com maior vitalidade explicativa para a construção de 

categorias que ganham relevo em nossa pesquisa, tais como trabalho, educação, ideologia e 

alienação, que compõem a totalidade social. O problema levantado por alguns pesquisadores 

marxistas e não-marxistas é que não é possível construir uma teoria da subjetividade a partir 

de Marx, já que a teoria marxista centra-se numa abordagem economicista. Para nos 

contrapormos a essa interpretação, apropriamo-nos do conceito de subjetividade em Marx 

através de leituras das pesquisas realizadas por Berino (1994), Teixeira (1993) e Souza Jr. 

(1996). 

  Nossa visão de subjetividade está apoiada com particular força nos processos de 

subjetivação por meio da relação sujeito e objeto. O sentido exprime as diferentes formas de 

se apreender à realidade. As criações humanas são produções de sentido a partir de relações 

sociais concretas, que expressam de forma singular os complexos processos da realidade nas 

quais o homem está envolvido, mas sem constituir simplesmente um reflexo deles.  Os 

processos a que estamos nos referindo são criações humanas, os quais, integrando os 

diferentes aspectos do mundo em que o sujeito vive, aparecem em cada sujeito ou espaço 

social concreto de forma única, organizados em seu caráter subjetivo pela história de seus 

protagonistas. Essa dimensão dos fenômenos humanos, que nos tempos atuais assume 

importância cada vez maior, tem sido rechaçada por tendências que, preconceituosamente a 

associam mecanicamente à visão racionalista e individualista que dominou a filosofia 

moderna do sujeito.   

                                                                                                                                                                                     
5 Título II Dos direitos e garantias fundamentais, capítulo II Dos direitos sociais, art. 6, inciso XXXIII, p. 15. 
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 Estamos convictos de que a construção da subjetividade tem contribuído para o 

desenvolvimento de questões que encontram novas formas de expressão, que ao se 

articularem com construções teóricas ainda mais vigorosas atualmente – o materialismo 

histórico-dialético produz uma maior inteligibilidade sobre a teoria do conhecimento e sobre a 

própria subjetividade e sua representação nas diversas atividades e contextos da experiência 

humana. 

 Para o ser humano, as coisas, as circunstâncias, o mundo, são percebidos como algo 

diferente de si mesmo. Essa experiência é que diferencia o sujeito do mundo, e é 

singularmente humana; ela exige uma representação que não está mais no plano da 

naturalidade da espécie, mas na dimensão da sobre-naturalidade do sentido.  

 A representação nos impulsiona para uma experiência reflexiva através da qual pode 

se voltar tanto sobre si mesmo quanto sobre o mundo em que vive. Essa capacidade de flexão 

sobre si e sobre sua vida outorga um poder inédito no conjunto das espécies: o poder de criar 

sentido para que o que vive e, através dele, o poder de transformar o mundo em que vive e 

também de transformar-se a si mesmo. A representação instaura a historicidade, nossa marca 

no tempo, expressão da consciência que busca se eternizar. Ela introduz a consciência da 

criação histórica e faz o ser humano o único ser do planeta que, ao criar o mundo em que vive, 

se recria a si mesmo dentro dos condicionamentos históricos que o perpassam. 

 O pensamento de Marx se faz presente e em sintonia com as idéias 

expostas até aqui. Podemos evidenciar isso na fala de Jacob Gorender em “O nascimento do 

materialismo histórico”, texto que precede o manifesto A Ideologia Alemã:  

 
“Aqui, parte-se do homem em carne e osso. Para que os homens consigam fazer 
história é absolutamente necessário, em primeiro lugar, que se encontrem em 
condições de poder viver; de poder comer, beber, vestir-se, alojar-se etc.”                    
                                                                     (GORENDER, 2007, p.25) 

 
 Continuando, 

 

“[…] o homem é um ser social e faz história. […] Acontece que o homem, 
justamente pelo caráter de ser social mantém uma relação ativa com a natureza (não 
uma relação meramente fisiológica). Tal como a conhecemos hoje, a natureza já não 
é original. Foi transformada pelo homem.[…] escreveu Marx que a vida social é 
essencialmente prática. Os mistérios, que desviam a teoria para o misticismo, 
encontram solução racional na prática humana e na sua compreensão. Portanto, nos 
momentos do agir e pensar interligados. […] Mas, a transformação do mundo 
implica e pressupõe a interpretação correta desse mundo.”  
                                                                                  (GORENDER, 2007, p. 37) 
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 A definição do tema da subjetividade tem a pretensão de conferir visibilidade sobre os 

processos gerados pela vida em sociedade os quais têm sido subestimados até o presente 

momento, tanto na construção teórica quanto no desenvolvimento de práticas e políticas 

sociais. Se a modernidade foi mais sensível ao controle e à objetividade, o pensamento 

contemporâneo acrescentou com força o protagonismo subjetivo e desvaneceu toda a ilusão 

de objetividade universal. O materialismo histórico-dialético nos ajuda a compreender a 

subjetividade como expressão da relação sujeito-objeto na qual o primeiro, ao transformar o 

segundo, transforma-se a si mesmo. Portanto, não se trata de uma subjetividade abstrata ou 

atomizada, mas expressão concreta das mediações que formam o ser humano nas relações 

sociais. 

 No segundo capítulo procuramos desenvolver uma síntese histórica sobre a formação 

profissional no Brasil e sobre o desenvolvimento de políticas públicas na qual Educação, 

Trabalho e Juventude ganham centralidade. Nosso olhar recai principalmente sobre as 

políticas públicas recentes (1995 a 2008) com o objetivo de entender as razões do 

ordenamento do trabalho e da educação profissional por políticas neoliberais de ajuste 

econômico marcadas pela imediaticidade e pelo curto alcance social. Procuramos entender 

esta nova dinâmica social que se impõe redesenhando um perfil de trabalhador a luz de novos 

paradigmas que vêm definindo um novo cenário econômico do país forjado, inclusive, por 

diferentes rostos de juventude. Por isso, do ponto de vista teórico-metodológico, tanto o 

trabalho quanto a educação serão desenvolvidos em uma dupla perspectiva. O trabalho tem 

um sentido ontológico, de atividade criativa e fundamental da vida humana; e tem formas 

históricas, socialmente produzidas e em particular no espaço das relações capitalistas (Lukács, 

1978). A educação tem seu sentido fundamental para nós, como formação humana e 

humanizadora, com base em valores e em prática ética e culturalmente elevados; mas também 

ocorre o predomínio de formas pragmáticas a serviço de interesses e valores do mercado, da 

produção capitalista, nem sempre convergente com seu sentido fundamental (Frigotto e 

Ciavatta, 2001). 

 No terceiro capítulo procuraremos abordar as transformações ocorridas no mundo do 

trabalho através da análise dos indicadores conjunturais do trabalho e da educação no Brasil 

elaborados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), Ministério da Educação (ME), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Sócioeconômicos (DIEESE) e Organização Internacional do Trabalho, 

(OIT) no sentido de mostrar que, no Brasil, as profundas transformações pelas quais vem 

passando a economia mostram-se desfavoráveis à classe trabalhadora em geral  atingindo 
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particularmente a população juvenil, principalmente aqueles que buscam a inserção no mundo 

do trabalho como nossos alunos da EJA. 

           No quarto capítulo pretendemos trazer à luz a realidade vivenciada por nós na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), dentro do universo aqui delimitado e uma descrição 

sucinta sobre nossa escola de referência – CESU (Centro de Estudos supletivos Custódio 

Furtado de Souza) - ,  como forma de melhor conhecer nosso público alvo:  jovens com 

ensino médio incompleto alunos da EJA e seus processos de subjetivação marcados pelo 

conflito entre o trabalho e os anseios subjetivos. Ao final do capítulo, apresentaremos os 

resultados da nossa investigação empírica consubstanciada por nossas análises qualitativa e 

quantitativa. 

 Ao final do percurso que traçamos para este estudo, esperamos que sua finalidade seja 

realizada, e que os jovens trabalhadores alunos de EJA tenham sido visualizados em suas 

condições peculiares de vida no contexto das condições oferecidas na contemporaneidade. 

Nosso esforço caminha no sentido de construir uma visibilidade tal, que permita o 

reconhecimento das complexas articulações entre a história individual desses jovens e o 

destino coletivo daqueles que fazem a travessia da juventude neste findar da primeira década 

deste conturbado milênio que se inicia.  

 Concluímos que, para eles, trabalhar implica poder sustentar e reafirmar o grande 

valor que essa dimensão ocupa em suas vidas. Não é somente ao trabalho enquanto valor 

monetário que referenciam seus atos, mas à atividade em si, enquanto categoria cultural 

simbólica que lhes fornece lugar e identidade. Adicionalmente, a oportunidade de poder 

dispor de independência financeira, autonomia para tomar decisões junto aos seus familiares e 

ajudá-los economicamente também colabora para a afirmação do trabalho pelos jovens. 

Estar permanentemente superando a ocupação atual colocou-se como um objetivo 

profissional dos jovens. Nesse sentido, a auto-realização na profissão tem uma característica 

temporal, de modo que a satisfação de hoje projetada na profissão futura será superada 

quando ela estiver sendo praticada e assim sucessivamente. Consequentemente, tanto a 

ocupação exercida dispõe de um caráter transitório, notadamente na condição de alunos da 

EJA, quanto a própria realização profissional é concebida como provisória. Dessa maneira, o 

jovem não dispõe de identidade endereçada à ocupação específica que exerce, visto que, 

freqüentemente, ela não é o que ele realmente almeja para si. O estabelecimento de vínculos 

de identidade se constrói e é reafirmado pelo trabalhador quando voltado para algo que é 

motivo de brio e satisfação. Como isso não ocorre, ele rejeita-a. Isso não significa que esse 

jovem não disponha de identidade de trabalhador. Ela está remetida ao trabalho enquanto 



 

 

28 

atividade, ao ato em si de trabalhar, tratando-se de uma identidade quase virtual por ser 

desprendida de características facilmente perceptíveis. É uma identidade fugidia, fugaz, 

efêmera, que não se apresenta classicamente associada ao fazer comum em uma função, ao 

compartilhar de mesmos interesses, ao pensar coletivo entre os trabalhadores. Trata-se, 

portanto, de uma identidade que se traja das características da modernidade, o global e o 

virtual, mas que também incorpora o singular e o subjetivo. 

Quanto à educação, nossa posição é a de que o Brasil necessita apoiar decididamente a 

educação para o conjunto da juventude, libertando-a da condenação do trabalho pela 

sobrevivência. Isso, é claro, associado à implementação de um intenso processo de garantia de 

renda aos jovens de baixa renda, como forma de sustentar sua inatividade, capaz de postergar 

o ingresso precoce no mercado de trabalho. Esta etapa de ampliação da inatividade vinculada 

à educação também exige que os jovens beneficiados tenham aprendizagem teórica e prática 

capaz de mobilizar os valores de pertencimento e protagonismo, justamente nas atividades 

comunitárias e solidárias. Da mesma forma que a educação deva ganhar prioridade no 

enfrentamento da temática juvenil, torna-se fundamental uma revisão geral do processo de 

formação juvenil para o trabalho. 

 Nosso olhar sobre esses jovens é um olhar de solidariedade, produzido a partir do 

ponto de vista de que o destino deles é definidor para o destino de nossa sociedade. Assim 

entendemos que um olhar mais atento sobre as trajetórias dessas vidas e de suas experiências 

de resistências à lógica excludente do capital possa nos ajudar a traçar novos caminhos que 

nos levem a escapar de uma realidade tida como natural, inexorável e imutável.  
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CAPÍTULO 1 

 

Como entender a subjetividade numa perspectiva marxista 

 
 
 

1. A subjetividade como verdade e realidade  

 
A questão central levantada por alguns pesquisadores marxistas e não-marxistas é que 

não seria possível construir uma teoria da subjetividade a partir de Marx já que a teoria 

marxista refletiria uma abordagem economicista. Os autores, estudados, entretanto  

concordam que o referencial marxista mantém força e vitalidade explicativa em relação ao seu 

objeto – o sistema capital – enquanto apresenta o homem como ser ativo/consciente, e 

social/genérico. Concluímos esse capítulo apontando que, na atual fase de desenvolvimento 

do capitalismo (capitalismo tardio), está se produzindo o fracionamento da relação 

objetividade/subjetividade. 

Este estudo reflete, portanto, nosso desejo de nos aproximar de um conceito de 

subjetividade a partir do pensamento de Marx, tomando como base estudos de alguns 

pesquisadores6 que caminharam nesta mesma direção.   

O que é a subjetividade para Marx?  Marx não se dedicou de forma direta ao problema 

da subjetividade, mas deixou elementos como sujeito, consciência, razão, alienação, liberdade 

e o conceito amplo de mercadoria (coisificação e reificação do humano) integrados pela 

primeira vez na história humana. Uma história encarada como um processo, que se desafia 

para se tornar livre de alienações e mutilações impostas pela divisão do trabalho reinante na 

sociedade burguesa. A discussão dos trabalhos dos referidos autores subsidia nossa pesquisa 

no sentido de nos aproximamos do conceito de subjetividade.  

O texto que aqui apresentamos organiza-se em três movimentos. Num primeiro 

procuraremos demonstrar a possibilidade de se teorizar sobre a subjetividade a partir de Marx, 

apoiando-nos especialmente na dissertação de Berino (1994). Tentamos, ainda, restabelecer o 

debate sobre a força que conceitos como “ideologia”, “base e superestrutura” e “determinação 

do econômico em última instância” tiveram no argumento contrário à existência de uma 

                                                           
6 Aristóteles de Paula Berino, “Elementos para uma teoria da subjetividade em Marx” (1994), Paulo Tomaz 
Fleury Teixeira, “A individualidade na obra de Karl Marx” (1993) e Hormindo Pereira de Souza Jr., “Inovação 
pedagógica e a formação do sujeito: concepção da Escola de Futuro da USP” (1996). 
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abordagem sobre a subjetividade em Marx. Chegamos à conclusão de que esses conceitos 

foram interpretados mecanicamente e vulgarizados e que, portanto, não impedem que façamos 

a discussão sobre a subjetividade humana sob uma perspectiva marxista. 

  Na segunda parte desse capítulo, observaremos as especificações do homem sob a 

perspectiva marxista, de acordo com os trabalhos consultados. O homem como ser natural, 

ativo e genérico e que, na determinação de sua individualidade, sofre as determinações da 

sociabilidade capitalista marcada pela divisão social do trabalho e pela alienação. 

Na sua terceira parte, finalmente, resgatamos a crítica feita por Souza Jr. (1996) ao 

pensamento pós-moderno que, ao cindir objetividade social e subjetividade humana, 

expropria o primeiro termo e defende a idéia de verdade como construção subjetiva. 

O esforço de aproximação de uma perspectiva marxista sobre a subjetividade humana, 

apoiado nas referidas dissertações de mestrado e em outros autores7, foi o caminho escolhido 

para uma aproximação com Marx sobre o tema. No entanto, sentimos necessidade de fazer 

esse resgate diretamente nas obras deste autor, sem desconsiderar, porém, os avanços e as 

contribuições dadas pelos demais trabalhados aqui discutidos. A necessidade de prosseguir o 

estudo sobre a subjetividade8 humana se coloca como necessária tendo em vista a atualidade 

do debate diante da nova realidade material sobre a qual se dá a formação humana.    

A sociedade globalizada e a economia global de mercado, impõem aos homens um 

tipo de sociabilidade que nega a essência humana do homem. É certo que o capital se 

rearticulou e ganhou fôlego com sua proposta de adequar as economias, a política e as 

subjetividades humanas ao processo de globalização. Já não é mais, tão-só, capacidade de 

produzir bens e relações sociais. Nesse processo de rearticulação, desenvolve-se também 

capacidade de gerar informações e, com isso, acionar a produção mediante uma nova matriz 

produtiva (baseada em novas formas de energia, novos materiais, novas escalas de tempo e de 

espaço, novos objetos), produtividade expandida (renovando as dinâmicas de acumulação e 

provocando formas de exclusão diversas) e, ainda, mediante a intensificação da manipulação 

de subjetividades. Também é certo que, ao revés das tendências do capital, iniciativas se 

constroem e novos sujeitos sociais ganham força no bojo dos problemas, da instabilidade e 

dos riscos que, então, se acentuam e se expandem na vida social. 

                                                           
7 Caio Prado Júnior, Erich Fromn , Marshall Berman e István Mézàros. 
8 Nós utilizaremos neste trabalho a idéia de subjetividade como correspondente às expressões observadas, 
reconhecendo, porém, que “individualidade”, “subjetividade” e “sujeito” não são sinônimos e que a 
especificidade de cada “conceito” tem conseqüências teóricas. Individualidade e subjetividade se distinguem 
através da idéia de “formas básicas de consciência”. Assim podemos pensar a subjetividade moderna como 
sendo constituída por quatro formas básicas de consciência: 1) o eu; 2) a pessoa; 3) o cidadão e o sujeito 
epistemológico (Chauí, 1994, p. 1) 
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Conhecer, reconhecer e estudar sobre isso se torna, então, tarefa das mais importantes 

tendo em vista que a maioria das questões referem-se às novas formas de sociabilidade sob as 

quais uma subjetividade, também nova, é moldada e plasmada9 (Chauí, 1997, p. 19): 

subjetividades de indivíduos e subjetividades de integrações sociais – classes e movimentos 

sociais, grupos, comunidades. 

A retomada desta discussão, além de necessária, serve para revelar novamente as 

características essenciais do homem. É uma forma de nos mantermos humanos e de 

continuarmos a buscar a nossa humanização. É a resposta do ser que dá respostas, surgida de 

um indivíduo real, concreto e específico. A utilização do referencial marxista é necessário, 

por sua vez, dada a força, a validade e a vitalidade de seus argumentos. 

 
 
 

1.1 Como entendemos a subjetividade a partir de Marx 

A primeira condição para buscarmos compreender a subjetividade humana é 

reconhecermos a sua existência real, pois “um ser não objetivo é um não ser, como dizia 

Marx” (apud Berino, 1994, p.113). “Um ser não objetivo é um ser apenas imaginário” (Marx, 

apud Vaisman, 1997). 

Marx já aponta para a materialidade do homem ao fazer a crítica ao idealismo de 

Hegel que desconhece a autonomia da natureza. A objetividade da natureza é confirmada pela 

existência humana e a existência humana é confirmada pela natureza. A natureza, portanto, é 

o corpo do homem e só a partir da natureza é possível o homem construir objetos para 

satisfazer as suas necessidades naturais. O homem, pois, é um ser natural. 

Mas se o homem faz parte da natureza, o mundo humano deve ser entendido 

diferentemente do mundo natural porque tem elementos que derivam do produto do trabalho 

humano; é, assim, um mundo humanizado. “Para Marx a atividade humana é radicalmente 

diferente da dos animais, pois é livre e consciente [...] Na relação sujeito/objeto, mediada pela 

atividade, o homem produz a sua existência, cria consciência de que é um ser social e atinge a 

                                                                                                                                                                                     
 
9 Chauí considera a subjetividade como “uma estrutura de experiências significativas e significantes que não 
começam nem terminam na consciência de si de um sujeito, uma teia de sentidos tecida na relação intercorporal 
e no diálogo com o outro [...] A subjetividade é um nó de ações corporais e simbólicas originalmente 
intercorporais e intersubjetivas, das quais a consciência de si enquanto sujeito é um aspecto e não uma definição” 
(1997: 19). Dispondo dessa noção de subjetividade como referência, cabe ressaltar que o termo subjetividade 
aludido nesta pesquisa está sendo tomado apenas como um aspecto da própria subjetividade. Considerando que, 
em si, a natureza do termo subjetividade implica a inexistência de uma definição hermética e acabada (caso 
contrário ele deixaria de ser subjetivo), será, assim, analisada somente uma de suas características, qual, seja, a 
da consciência e crítica que o jovem trabalhador tem de si e do lugar que ocupa no mundo do trabalho. 
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existência de um ser universal e livre, portanto, é sujeito de uma atividade livre e consciente” 

(Souza Jr10, 1996, p.105). Para Marx a essência humana é dada pelas relações sociais que se 

estabelece, ao contrário de Feuerbach, que acreditava que é da natureza humana encontrar nas 

divindades a origem das coisas. Para Marx, portanto, o mundo objetual tem uma centralidade 

(Ester Vaisman, 1997). 

Mas, além de sua existência objetiva, o homem é um ser histórico. Tem a sua essência, 

sua gênese, na história, o homem tem uma existência processual. Os homens são um vir-a-ser 

e sua individualidade é determinada “pelo conjunto de respostas que deu durante sua trajetória 

pessoal” (Souza Jr, 1996, p.115), marcas históricas de uma existência singular. O homem 

transcende, assim, as limitações impostas pela natureza. O homem, ao transformar a natureza 

e construir nela a sua história, transforma-a em seu objeto sensível, ou seja, o homem, mesmo 

sendo objeto, produto da natureza e da história, transforma-as em seus produtos também. E só 

pode fazer da história seu objeto sensível se agir como um ser consciente e ativo (práxis) e é 

pela práxis livre e consciente que ele se exterioriza, confirmando sua objetividade e sua 

especificidade. 

 O homem transcende seus limites naturais e faz da natureza a fonte de satisfação de 

suas necessidades, mas a natureza só satisfaz as necessidades humanas se sofrer alterações 

através da atividade humana, do trabalho humano. O trabalho, assim, é uma esfera ontológica 

fundamental da existência humana. Através da atividade, do trabalho, o homem transforma a 

natureza e humaniza-a, humanizando-se também (Souza Jr., 1996). É o trabalho a atividade 

pela qual o homem media, regula e controla a natureza, visando à satisfação de suas 

necessidades. Deve-se destacar, porém, que a atividade sensível engloba o trabalho, mas não 

se reduz a ele. 

O homem se distingue no reino animal porque é sujeito de sua práxis, porque 

transforma sua atividade em objeto da sua vontade e consciência. Ao fazer isso ele se coloca 

como sujeito de sua própria vida, produzindo sua objetividade e sua subjetividade. Os objetos 

(a objetividade) e o ser (a subjetividade) são, portanto, produtos da atividade humana 

(Vaisman, 1997). Todos os seres são objetivos, contudo, os homens são os únicos seres que 

têm subjetividade, e tal atributo é que torna seus objetivos humanos (Berino, 1994). 

A especificidade do homem, seu caráter autoprodutivo, está fundada no trabalho 

humano, sua atividade, que o caracteriza como a atividade humana consciente. O trabalho é, 

                                                                                                                                                                                     
 
10 SOUZA Jr. constrói sua discussão sobre a subjetividade humana, procurando realçar a concepção de sujeito da 
“Escola do Futuro” da USP, assim, sua tese sobre a integração objetividade/subjetividade é permeada pela 
preocupação com a racionalidade e com a possibilidade de apreensão do real. 
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assim, a base do processo de autoconstituição humana, pois é sempre efetivado sobre a base 

do desenvolvimento prévio, consciente, criando novas condições de existência para os 

homens (Teixeira, 1993). A atividade consciente implica na satisfação de necessidades 

sempre renovadas e, portanto, na permanente transformação da individualidade humana. 

Assim se dá o processo de humanização do homem. 

 

 

1.2 O sujeito social: uma ontologia histórica 

O homem é um ser objetivo, limitado pela natureza e que a transcende através de sua 

atividade consciente, no entanto o que o distingue e o especifica é ser ele um “ser social”. Esta 

é sua essência (Teixeira, 1996). A sua individualidade só pode se exteriorizar mediada pela 

sociabilidade. O indivíduo é o ser social (Berino, 1994). 

Assim como o homem é um ser ativo, qualquer forma de atividade individual implica 

na mediação da sociabilidade. Marx desautoriza a abstração da sociabilidade frente ao 

homem. A individualidade, ou vida privada ou espiritual, é expressão da sociabilidade. 

O indivíduo é ser social, ainda, porque sua exteriorização é uma manifestação e 

confirmação da vida social. Mesmo uma atividade isolada é uma atividade social, pois o 

objeto é social e o indivíduo atua como homem social (Vaisman, 1997). As outras 

especificações humanas concorrem para a essencialidade social do homem, que tem 

necessidade natural de relacionar-se para satisfazer as suas necessidades e sua atividade só se 

estabelece em um processo social. Portanto, é um ser relacional, social.  

O homem precisa desenvolver-se em interatividade porque naturalmente precisa fazer 

realizações conjuntas e porque, também, faz do gênero o seu objeto, na medida em que se 

relaciona consigo mesmo como gênero vivo. Assim, seu caráter genérico do homem não se 

apresenta a ele apenas como uma necessidade natural, mas porque tem uma relação reflexiva 

e ativa consigo próprio como ser social (Teixeira, 1993). 

Os órgãos da individualidade humana, aqueles pelos quais os homens se expressam, 

são: ver, ouvir, cheirar, saborear, pensar, observar, sentir, desejar, agir, amar. Estes sentidos, 

mesmo sendo expressão de existências individuais são, também, mediatizados pela história, 

confirmando também a existência da generidade humana. O seu desenvolvimento pleno, 

porém, só acontece segundo Marx, com a abolição da socialização marcada pela força do 

capital e da propriedade privada. 
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A afirmação da essencialidade social do homem não coloca em questão, porém, a 

objetividade da individualidade, pelo contrário, ela confirma a existência individual, como diz 

Teixeira 

 

 “... por outro lado, as relações sociais são também, de acordo com as análises 
marxianas, o produto das existências individuais, da realização conjunta dos 
indivíduos. [...] Podemos sustentar, portanto, que a totalidade genérica, a sociedade, 
é produto da interação dos indivíduos, ao mesmo tempo em que constitui a essência 
das individualidades”                                                    (TEIXEIRA, 1993, p.82) 
  

 

Em síntese, a relação indivíduo-gênero é composta por essas duas vias ou movimentos 

recíprocos. As existências individuais se encontram indissoluvelmente ligadas a uma 

determinada forma de sociabilidade. Não se dissocia o indivíduo de sua forma histórica de 

sociedade, de sua materialidade. É exatamente na interação entre os indivíduos que a 

sociedade se faz, que se constroem formas específicas de sociabilidade.  

Sob o signo do capitalismo toda sensibilidade humana parece se reduzir à necessidade 

de possuir dinheiro para satisfazer desejos produzidos pelo capital. O homem passa a portar 

sua sensibilidade não em si, mas nos objetos que pode adquirir, quando o dinheiro toma a 

forma de equivalente geral, mediador universal entre os indivíduos. “A substituição da 

propriedade privada é, pois, a emancipação completa de todas as qualidades e sentidos 

humanos” (Marx, apud Berino, 1994, p.124). 

A sociabilidade capitalista produz o trabalho alienado e o homem impedido de 

realizar-se como tal, pois o seu processo de construção está fundado na produção material. O 

coração humano, enquanto vigorar a realidade social da divisão do trabalho nas instituições da 

vida econômica e social, encontra-se subsumido à ciência e ao progresso. Assim, liberdade e 

igualdade, racionalidade e autonomia, só podem ser plenamente cumpridas para além do 

capitalismo. 

A formação da individualidade humana, segundo Marx (apud Teixeira, 1993), é 

mediada no capitalismo pela divisão social do trabalho, pela classe social, pelo Estado e pela 

espiritualidade. A divisão social do trabalho, correlato da propriedade privada, é meio 

fundamental de determinação das existências individuais, definindo a posição de cada um na 

estrutura produtiva social. A sociabilidade marcada pela divisão social do trabalho e pelo 

antagonismo entre as classes sociais se caracteriza pela cisão entre indivíduos e sociedade, 

entre interesses privados e genéricos. 
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A subjetividade dos indivíduos é também formada dentro de uma determinada 

existência social, a qual plasma o universo espiritual em que as individualidades são 

determinadas (Teixeira, 1993). 

A construção das individualidades, resultante da sociabilidade capitalista, é mediada 

ainda, segundo Teixeira, pela categoria marxiana estranhamento. A divisão social do trabalho 

ao determinar a cisão social e a perda da relação consciente e ativa com a produção social, 

produz o estranhamento. O estranhamento se manifesta face ao produto, que se torna estranho 

ao produtor, face ao ato de produção, quando o indivíduo perde sua dimensão de ser ativo e 

consciente, e face ao gênero, quando há a separação do indivíduo de sua essência, a 

autopromoção. O estranhamento do indivíduo face à sua generidade atinge seu ponto máximo 

nas sociedades burguesas (Teixeira, 1993).11 

Verificamos, assim, as especificações do homem. A partir da constatação de que existe 

uma concordância entre os autores trabalhados, observamos que o homem se caracteriza por 

ter uma existência objetiva, condicionada pela natureza. Mas, ao mesmo tempo em que sofre 

limitações da natureza, o ele exerce seu poder sobre ela através de ações conscientes. Faz, 

assim, da natureza seu objeto sensível. Esta ação sobre a natureza evidencia a segunda 

especificação do homem, o que é um ser ativo e consciente. 

Para suprir suas necessidades naturais o homem age sobre a natureza, e o faz através 

de atividades conscientes e interativas no conjunto das relações sociais. É através da atividade 

produtiva, do trabalho humano, que o ele transcende a natureza, transforma-a e faz a história. 

Ao agir sobre a natureza, modificando a realidade, o homem modifica as suas condições de 

existência, modificando, portanto, a si mesmo como ser genérico. Esta é uma evidência de sua 

característica histórica e social (do homem). Ao construir sua história e sua sociabilidade o 

homem constrói as mediações de sua individualidade, mas, assim como as individualidades 

são determinadas pela materialidade das relações sociais estabelecidas, as formas de 

sociabilidade são produto das ações interativas das individualidades e a comprovação da 

existência dessas. 

                                                           
11 Alienação (Entäusserung) tem o significado de algo ineliminável do homem, uma exteriorização que o 
autoproduz e forma no interior de sua sociabilidade, estranhamento (Entfremdung) é designação para as 
insuficiências de realização do gênero humano decorrentes das formas históricas de apropriação do trabalho, 
incluindo a própria personalidade humana, assim como as condições objetivas engendradas pela produção e 
reprodução do homem. Em outras palavras, pode-se dizer que aquilo que Marx designa por alienação (ou 
exteriorização, extrusão, Entäusserung) tem a ver com atividade, objetivações do ser humano na história (o 
homem se reconhece no objeto de sua obra e este se separa dele), ao mesmo tempo em que estranhamento, pelo 
contrário, compõe-se dos obstáculos sociais que impedem que aquela atividade se realize em conformidade com 
as potencialidades humanas, obstáculos que, dadas as formas históricas de apropriação do trabalho e também de 
sua organização por meio da propriedade privada, faz com que a alienação apareça como um fenômeno 
concêntrico ao estranhamento. 
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A sociabilidade produzida sob a marca da propriedade privada e da divisão social do 

trabalho corresponde a um conjunto de mediações que, sob o signo do estranhamento, se 

caracterizam pela impossibilidade de o homem desenvolver plenamente as suas capacidades 

humanas. 

 
 
1.3 A Produção da Subjetividade 

 
 Para nos ajudar na compreensão da subjetividade como processo, vamos recorrer aos 

conceitos de vivência e experiência elaborados por Walter Benjamin. Benjamin12 (1975) 

diferencia duas ordens de constituição do sujeito histórico frente à realidade social: 

experiência (die Erfahrung) e vivência (das Erlebis). Com essas ferramentas conceituais ele 

busca apreender como se cruzam as dimensões do externo e interno ao sujeito (sujeito e 

objeto). Erlebis é a vivência do sujeito isolado, solitário, fragmento passageiro e a-histórico. 

Benjamin (1975) fala que acontecimentos tornam-se vivências quando, no esforço de sua 

assimilação, mutila-se seu conteúdo, localizando-o temporariamente na consciência. A 

vivência é imediata, apressada, construída no ritmo do choque, dos acontecimentos advindos 

dos “meteóricos” encontros com a “fantasmagoria urbana”. É o signo do momento (Einblick). 

 Efahrung, ao contrário, é o conhecimento da experiência, aquele que se acumula 

historicamente, que articula o passado e o presente, e pode realizar a crítica do futuro. É o 

conhecimento do indivíduo que mantém um traço de união com o coletivo. É o conhecimento 

produzido, consciente trabalhado. Recorrendo ao próprio Bejamin (1975, p. 52), no mesmo 

texto: 

 
[...] o desejo pertence às ordens da experiência. Na vida, quanto mais cedo se 
formula um desejo, tanto maiores são suas perspectivas de realização [...] Mas 
aquilo que reporta o tempo passado é a experiência, é o que o preenche e articula. 
Por isso, o desejo realizado é a coroa destinada à experiência. 

 
 

 Desse ponto de vista não se dicotomiza interno e externo como dois pólos distantes, 

mas como um par de interação dialética, na qual um não tem possibilidade de existência sobre 

o outro. Devemos ressaltar que, nestes conceitos benjaminianos de que nos apropriamos, a 

dimensão temporal ganha relevo. Na vivência, o que se ressalta é o tempo presente, o 

imediato, enquanto que, com o conceito de experiência, a memória é vista como 

conhecimento. Mais do que reminiscência, ela é presença no mundo da subjetividade do 

                                                           
12 BENJAMIN, W. O Narrador , São Paulo: Abril Cultural, 1975. (Os Pensadores, v.48). 
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sujeito, conhecimento que o orienta frente ao novo, é a unidade passado-presente. 

Entendemos que o domínio da subjetividade é também o domínio das expressões afetivas, das 

formas peculiares de sentir e elaborar as experiências de vida. 

 Ao assumirmos o ponto de vista indicado pelos conceitos benjaminianos de 

experiência e vivência (grifo nosso), podemos ver que a subjetividade é mais do que isso, é 

também conhecimento do mundo. Ela é uma forma de conhecimento do mundo. É o mundo 

dentro do sujeito e desta forma o orienta em suas escolhas (o ajuizar). Desse modo, a 

subjetividade não é a apenas representação do mundo e tampouco sua reprodução na 

consciência dos sujeitos. Ela supõe, todo o tempo, a atividade de sua produção, construída na 

relação entre sujeito e realidade, entre sujeito e outros sujeitos. Marx (1983, v. 1, t. 1, p. 65) já 

mostrava isso: 

 

De certo modo, sucede o mesmo que com a mercadoria. Como não vem ao mundo 
com um espelho na mão nem tão pouco afirmando, como o filósofo fitchiano, “eu 
sou eu”, o homem se vê refletido primeiro só em outro homem. Só através da 
relação com o homem Paulo como seu igual, o homem Pedro se relaciona consigo 
mesmo como homem. Mas com isso também o homem Paulo, dos pés à cabeça, em 
sua corporeidade paulina, conta para Pedro a forma que se manifesta o genus 
[gênero] homem. 
 

 
 
 Essa noção de uma subjetividade produzida afasta qualquer idéia de que ela possa se 

dar fora das condições objetivas da vida dos sujeitos. Desse modo a subjetividade se produz 

no texto das contradições de constituição da experiência burguesa ao longo da história e nas 

formas sempre permanentes de sua atualização. Isso significa que ela se constrói nas relações 

que os indivíduos tecem na ordem do capital e está impregnada nessa tessitura dos valores, de 

ideais e da cultura que ele engendra. Nos sujeitos estão presentes os conflitos da ordem social 

postos como aparentemente exteriores a eles. 

 Quando falamos isso, estamos afirmando que a subjetividade não é algo que exista 

fora da cultura, ela se produz, não está determinada em cada um ao nascer, como uma 

natureza imutável aderida ao sujeito. Na cultura estão os múltiplos fragmentos com que, na 

experiência da vida social, os sujeitos vão fazendo encaixes peculiares que configuram 

subjetividades particulares. Os fragmentos constituem um patrimônio socialmente construído, 

mas a experiência da composição da subjetividade é única e confere rostos singulares a cada 

sujeito. 

 A subjetividade, portanto, está referida a um campo cultural e simbólico, aos outros 

sujeitos, aos conflitos sociais e às ações coletivas que os sujeitos empreendem frente a esses 
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conflitos. Assim, a subjetividade é sempre plural, é individual e coletiva e, finalmente, é 

construída em uma relação com a objetividade. Isso não quer dizer que ela seja reflexo em 

uma causalidade unívoca, mas nela existe uma multiplicidade presente na cultura e na 

dinâmica da própria subjetividade com as peculiaridades das vivências das histórias que cada 

sujeito carrega consigo. Os desejos dos sujeitos constroem-se dentro e fora deles e, nessas 

instâncias, interagem. A objetivação da subjetividade do sujeito se dá, portanto, em um 

universo de cultura. No capitalismo, ela se dá no universo da cultura sob o signo da 

mercadoria. Joel Birman13 (1994) demonstra isso ao articular as noções de valor de uso e 

valor de troca da mercadoria ao corpo do sujeito. Ela aponta que esses valores são retirados do 

seu corpo e desse modo se inscrevem numa ordem social determinada e exterior a ele. 

Recorrendo a uma longa citação do autor, pode-se elucidar mais claramente essa relação. 

 

A reflexão sobre o valor, ao nos remeter a regulação das trocas econômicas e para o 
que sustenta a equivalência entre as mercadorias, pertenceria ao registro da 
economia política. Entretanto, o intercâmbio de mercadorias se realiza entre sujeitos, 
onde o valor se funda no corpo e se extrai do corpo do sujeito. Com isso, o sujeito se 
inscreve no circuito da circulação social e simbólica dos valores, através dos gozos e 
das perdas do seu corpo. Neste contexto, apresentam-se modalidades diferentes de 
correlação de valores no sujeito, o que regula suas relações com os outros sujeitos e 
com as coisas. Portanto, os circuitos do desejo, do gozo e da perda estão 
permanentemente em pauta nos processos de troca, de maneira que é sobre o corpo 
do sujeito que o valor incide e do qual é retirado.            (BIRMAN, 1994, p.10) 

 
 

 A isso denominamos produção de subjetividade. Devemos deixar claro que os sujeitos 

não são autônomos nesta produção; em sua construção negociam com inúmeras forças em 

uma dimensão espaço-temporal, tal como nos mostrou Benjamin. Hoje, ao pensarmos o 

cenário no qual as subjetividades se produzem, ou seja, onde se dão aqueles fragmentos 

referidos anteriormente, não podemos deixar de considerar a questão da cidade como central 

na produção da subjetividade. Em sociedades globalizadas como as contemporâneas, as 

cidades são formas de síntese que, em sua dinâmica, expressam agudamente a tensão entre o 

global e o local. Essa tensão se dá entre experiências vivenciadas pelos sujeitos em uma 

ordem planetária, comunicadas instantaneamente, e as mediações particulares presentes em 

sua cultura, transmitidas pelas diversas formas de socialização de cada sociedade, ao longo de 

seu percurso histórico. 

 Se for verdade que a globalização diminuiu o mundo, integrando-o através de seus 

fluxos econômicos e informacionais, é também verdade que essa integração se deu, em 

aparente paradoxo, pela exclusão, pela fragmentação e pela homogeneização. Isto é, parte 

                                                           
13 BIRMAN, Joel. Psicanálise, ciência e cultura. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1994 
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substancial das populações dos países pobres está “globalizada” pela porta dos fundos, entra 

de “contrabando” nesse processo com sua memória e sua cultura. 

 Paoli e Almeida (1996, p. 185) mostram o deslocamento deste tipo de análise para 

uma outra concepção desta cultura na qual: 

 

[…] a leitura relativamente recente das elaborações simbólicas populares sobre o 
mundo vivido – especialmente quando articuladas pela situação de exclusão – 
tendeu, não poucas vezes, a afirmá-las como potencialmente políticas, dado que 
mostravam a outra face, e os limites, da capacidade integradora de uma sociedade 
desigual. 

 

 Nesse sentido, nas várias faces das cidades como centros de produção, de circulação e 

de consumo de bens materiais e simbólicos, sínteses da globalização, estão presentes as 

marcas desses sujeitos (jovens trabalhadores com o ensino médio incompleto) com suas 

memórias e principalmente com suas lutas para a realização de seus projetos, seja em que 

dimensão eles o localizem.                                                                                                                                                                                    

 

 
 

2. Concepção do sujeito em Marx   

 

 
Como é possível pensar o presente, e um presente bem determinado, com o 
pensamento em face de problemas de um passado frequentemente bastante remoto e 
superado?                                                   (Antônio Gramsci, 2004, p. 95) 

 
 

A primeira questão que se coloca em relação à construção teórica da subjetividade a 

partir da perspectiva marxista é a possibilidade de se construir um conceito de subjetividade 

tendo como referência o pensamento de Karl Marx. Para muitos teóricos a resposta a esta 

questão é negativa, pelos mais variados motivos, alguns dos quais exporemos a seguir. Mas se 

concordássemos com isto, além de significar o fecho prematuro deste trabalho, estaríamos 

abdicando de discutir a temática da subjetividade a partir de uma referência que, por mais que 

combatida, continua a receber validade em razão de seu potencial de descrever a realidade, 

desde que seus conceitos sejam historicizados14. 

                                                           
14 Em “Limites e possibilidades de Marx e sua dialética para a leitura crítica da história neste início de século”, 
Leandro Konder nos fala “o homem pode imprimir um sentido mais humano àquilo que ele faz. Então, a História 
tem essa dimensão de liberdade, de invenção, que é o complemento, absolutamente imprescindível, da presença 
de fatores objetivos que nos pressionam e que nos obrigam a pagar um tributo muito forte “à necessidade de”. 
Teoria e Educação no labirinto do capital, Gaudêncio Frigotto e Maria Ciavatta(org.) – Petrópolis, RJ: Ed. 
Vozes, 2001- p. 94 
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Começaremos nossa pesquisa, então, problematizando a questão com base, 

principalmente, na dissertação de mestrado de Berino (1994). Apesar de se propor a recuperar 

elementos teóricos em Marx visando a contribuir para a construção de uma teoria da 

subjetividade, deixa como principal contribuição, segundo nosso entendimento, a reafirmação 

de que é possível teorizar sobre a subjetividade humana a partir do pensamento marxiano. E o 

autor faz esta afirmação a partir de um debate estabelecido com correntes de pensamento que 

criticam a possibilidade de Marx dar conta da subjetividade humana, a saber: críticas vindas 

do seio do movimento marxista e críticas vindas de pensadores perspectivados pelo 

movimento de 1968. Segundo Berino (1994) existe um certo consenso, entre os críticos de 

Marx, de que não é possível construir uma teoria da subjetividade a partir da ótica marxista 

em função de conceitos como ideologia, determinação do econômico em última instância, 

alienação e base material e superestrutura. É sobre estes conceitos que parecem se concentrar 

as principais críticas ao pensamento marxiano na atualidade. É certo afirmarmos que Marx, a 

partir dos referidos conceitos, não criou uma teoria sobre a subjetividade, mas conseguiu dar 

relevo à subjetividade humana diante da sua condição subssumido ao capital e de necessidade 

de superar essa submissão. 

Como material de referência para análise, Berino (1994) utiliza os Manuscritos 

Econômicos e Filosóficos, A Ideologia Alemã, O 18 do Brumário de Luiz Bonaparte, O 

Prefácio para a Crítica da Economia Política e o primeiro capítulo de O Capital, defendendo a 

tese de que estes conceitos foram mal interpretados, ou interpretados mecanicamente, e 

vulgarizados pelos críticos de Marx. 

Como interlocutores preferenciais para o nosso trabalho, assim como Berino (1994) 

elegemos Leandro Konder, Maurice Godelier, Jorge Larrain e Istvan Meszáros, intelectuais 

que, ao historicizar os pensamentos de Marx, não negam a possibilidade de se abordar a 

categoria subjetividade tendo como base tal pensamento.  

Berino aponta como críticos a esta possibilidade Bárbara Freitag e autores da História 

das Mentalidades, e Michel Foucault e Félix Guattari como representantes do Movimento de 

68. Muitos teóricos têm procurado reduzir o pensamento marxista ao economicismo e dizem 

se aproveitar dos “bons frutos” de Marx segundo esta perspectiva. O Movimento de 68 é 

apresentado como um movimento de caráter mundial, surgido durante a guerra fria, que 

procurou se colocar como opção à disputa hegemônica travada entre os blocos internacionais 

dirigidos por EUA e URSS. A História das Mentalidades é uma corrente de historiadores que 

surge em todo mundo como reação ao domínio exercido pela história econômica e que 

transfere sua atenção da base econômica para a “superestrutura”. 
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De uma forma geral, o que podemos verificar sobre as críticas dirigidas a Marx é que 

elas se centram em alguns conceitos vulgarizados pelo marxismo, os quais, a partir do 

entendimento dado, não se prestariam para permitir uma compreensão do sujeito sob o estágio 

atual de desenvolvimento do capitalismo. Os conceitos colocados em questão, como já 

afirmamos, são: ideologia, base material e superestrutura e determinante econômico em 

última instância. 

 

 

2.1 O problema da base e da superestrutura 

 

De acordo com Berino (1994), Konder acredita que, quando Marx formulou que não é 

a consciência dos homens que determina o ser deles, mas ao contrário, é o ser social que 

determina sua consciência, e mais, que o “ser social determinante da consciência estaria 

condicionado pelo modo de produção da vida material, (apud Berino, 1994) ele prejudicou 

conceitos como ideologia e consciência.  

Godelier, também condenando o “mecanicismo” da metáfora arquitetônica e sua 

tradução pelos termos infra-estrutura e superestruturas, acredita que “estes conceitos 

conduziram à compreensão de que as infra-estruturas teriam maior realidade do que as 

superestruturas, que, no extremo, tornaram-se quase realidades ilusórias” (Berino, 1994, 

p.18). Godelier teria a pretensão, no entanto, de avançar em relação a Marx ao afirmar que 

estes conceitos expressariam uma distinção de funções e não de instituições, procura assim 

uma compreensão aceitável para os conceitos confirmando parcialmente a hipótese do papel 

determinante, em última instância, da base econômica sobre processo de produção humana. 

 A História das Mentalidades também rejeita a compreensão de que seus objetos 

possam ser mero reflexo das determinações de base econômica e faz coro na acusação a Marx 

de reducionismo econômico. Esta corrente duvida da possibilidade de o marxismo, enquanto 

matriz teórica, esclarecer a idéia de subjetividade humana, em função desse reducionismo.  

Todo o conjunto das forças produtivas e das relações sociais de produção de uma 

sociedade forma uma base ou estrutura15 sobre a qual, por sua vez, se edificam as instituições 

políticas e sociais. Segundo a concepção materialista da história, na produção da vida, os 

homens geram também outra espécie de produtos que não têm forma material: as ideologias 

políticas, concepções religiosas, códigos morais e estéticos, sistemas legais, de ensino, de 

                                                           
15 O marxismo adotou e difundiu o termo infra-estrutura 
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comunicação, o conhecimento filosófico e científico, representações coletivas de sentimentos 

e emoções, ilusões, modos de pensar e concepções de vidas diversos e plasmados de um modo 

peculiar. A classe inteira os cria (subjetividade coletiva) e os plasma derivando-os de suas 

bases materiais e das relações sociais correspondentes.16 Esta é a superestrutura ou supra-

estrutura. 

 Marx e Engels procuram sintetizar a articulação entre os dois níveis na seguinte crítica 

ao idealismo: 

“São os homens que produzem suas representações, as suas idéias etc., mas homens 
reais, atuantes, e tais como foram condicionados por um determinado 
desenvolvimento das suas forças produtivas e do modo de relações que lhe 
corresponde, incluindo até as formas mais amplas que estas possam tomar. A 
consciência nunca pode ser mais que o Ser consciente, e o Ser dos homens é o seu 
processo de vida real… Assim, a moral, a religião, a metafísica e qualquer outra 
ideologia, tal como as formas de consciência que lhes correspondem, perdem 
imediatamente toda a aparência de autonomia. Não têm história, não têm 
desenvolvimento; serão, antes, os homens que, desenvolvendo a sua produção 
material e suas relações materiais, transformam, com esta realidade que lhes é 
própria, o seu pensamento e os produtos deste pensamento. Não é a consciência que 
determina a vida, mas a vida que determina a consciência.” (MARX e ENGELS, A 
Ideologia Alemã, p.25) 

 

 As formas jurídicas, políticas, espirituais e de consciência encontram explicação na 

base econômica e material da sociedade, mas não se reduz a esta, como Engels esclarecerá 

mais tarde, em uma longa carta a Bloch, alguns equívocos que já se anunciavam em relação à 

estrutura e superestrutura. Esta base econômica e material é, portanto, expressa no conceito de 

modo de produção que serve para caracterizar distintas etapas da história humana. Na medida 

em que uma diversidade de fatores contribui para a configuração das maneiras como se 

produz em diferentes sociedades e épocas, de suas estruturas de classes, assim como de suas 

leis, aspectos culturais, expressões religiosas, regimes políticos e outros elementos 

superestruturais, o conceito de modo de produção (conjugação da produção material com a 

forma de intercâmbio “comércio”), por exemplo, torna-se uma abstração, um problema 

incontornável, quando se pretende contemplar as formas particulares que se apresentam 

historicamente. As questões que aparecem decorrentes desta abstração podem ser mais bem 

compreendidas se levarmos em conta o sujeito da subjetividade e das relações intersubjetivas 

o que raramente é levado em conta por sociólogos e economistas que estudam as questões dos 

novos modelos produtivos. (Hirata,1994 p.137) 

A fala extremamente rica, de Marx e Engels, nos faz remeter novamente ao conceito 

de subjetividade que norteia nossa pesquisa, mostrando que a subjetividade compreendida 

                                                           
16 MARX, 18 Brumário de Luis Bonaparte p. 276 
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como uma estrutura de experiências significativas e significantes (afetar e ser afetado) 

permeia implicitamente parte de seu pensamento quando afirma: “São os homens (homens 

reais e atuantes) que produzem as suas representações, as suas idéias etc. (na relação com o 

mundo uma objetividade que se subjetiva). Esses homens são “condicionados por um 

determinado desenvolvimento das suas forças produtivas e do modo de relações que lhe 

corresponde (processos mediáticos), incluindo até as formas mais amplas que se pode tomar.” 

Marx nos fala que o homem como ser natural, ativo e genérico, na busca de sua 

individualidade encontra-a circunstanciada pelas determinações de uma sociedade capitalista 

marcada pela divisão social do trabalho, pelo estranhamento e pela alienação.  

 Marx faz menção aos modos de produção comunista primitivo, antigo, feudal e 

capitalista nas sociedades ocidentais, ao asiático que compreende sociedades orientais e as 

pré-colombianas da América do Sul, e finalmente ao comunista. Debates posteriores 

encarregaram-se de mostrar que, com isso, Marx não pretendia dizer que o progresso social 

encaminhava-se linearmente em numa direção única: aquela trilhada por sociedades 

ocidentais onde o capitalismo e, por conseguinte, as forças produtivas se encontravam em 

estágio mais avançado. O êxito da revolução socialista na Rússia czarista em 1917 contribuiu 

para mostrar que nem todas as sociedades tinham que passar pelas mesmas etapas. 

 A carta de Engels a Bloch17 esclarece alguns equívocos que já se anunciavam então a 

respeito da relação entre a estrutura e a superestrutura. 

 

Segundo a concepção materialista da história, o fator que em última instância 
determina a história é a produção e a reprodução da vida real. Nem Marx nem eu 
nunca afirmamos mais do que isso. Se alguém o tergiversa dizendo que o fator 
econômico é o único determinante, converte aquela tese numa frase vazia, abstrata, 
absurda. A situação econômica é a base, mas os diversos fatores da superestrutura – 
as formas políticas da luta de classes e seus resultados, as Constituições que, uma 
vez ganha uma batalha, são redigidas pela classe vitoriosa etc., as formas jurídicas, e 
mesmo os reflexos de todas estas lutas reais no cérebro dos participantes, as teorias 
políticas, jurídicas, filosóficas, as idéias religiosas e o seu desenvolvimento ulterior 
até serem convertidas em sistemas dogmáticos – exercem igualmente a sua ação 
sobre o curso das lutas históricas e, em muitos casos, determinam 
predominantemente sua forma (…) Somos nós mesmos que fazemos a história , mas 
nós a fazemos, em primeiro lugar, segundo premissas e condições bem concretas. 
Entre elas, são as economias as que, em última instância, decidem. Mas também 
desempenham um papel, ainda que não seja decisivo, as condições políticas e até a 

                                                           
17 Ernst Bloch (1871-1936) ele foi uma espécie de exceção na filosofia dos começos do século XX, visto que o 
que atraiu sua reflexão não foram os ascendentes aspectos científicos e tecnológicos, como no caso dos marxistas 
evolucionistas ou dos neopositivistas em geral. O que fascinou Ernst Bloch, pensador judeu-alemão falecido em 
1936, foram os elementos imaginativos, os "sonhos diurnos" de todos nós, e como eles tinham o poder de 
modelar o comportamento e a cultura dos homens. Filósofo de tendência marxista, tratou de ressaltar o quanto à 
doutrina de Marx, ainda que produto histórico do iluminismo e da revolução industrial, foi também herdeira dos 
movimentos cristão-milenaristas da Europa Ocidental.  
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tradição que rondam como um duende na cabeça dos homens … O fato de que os 
discípulos destaquem mais que o devido o aspecto econômico é coisa que, em parte, 
temos a culpa Marx e eu mesmo. Frente aos adversários, tínhamos que sublinhar este 
princípio cardinal que era negado, e nem sempre dispúnhamos de tempo, espaço e 
ocasião para dar devida importância aos demais fatores que intervêm no jogo das 
ações e reações. Infelizmente, ocorre com freqüência que se crê haver entendido 
totalmente e que se pode manusear sem dificuldades uma nova teoria pelo simples 
fato de se haver assimilado, e nem sempre exatamente, suas teses fundamentais. 
Desta crítica não estão isentos muitos dos novos “marxistas” e assim se explicam 
muitas das coisas inexpressivas com que contribuíram. (ENGELS.Carta a ERNST 
BLOCH, 22/09/1890) 
 

 A complexidade entre estrutura e superestrutura continuou levando a interpretações 

contraditórias do marxismo. As leituras economicistas advindas dos muitos “discípulos” e 

“partidários” seus, como outras questões polêmicas, se devem, com diz Engels, ao fato de que 

“ocorre com frequência que se crê haver entendido totalmente e que se pode manusear sem 

dificuldades uma nova teoria pelo simples fato de se haver assimilado, e nem sempre 

exatamente, suas teses fundamentais”.  

Engels sabia que muitos “marxistas” e também seus adversários iriam fazer 

reconstruções e reinterpretações das teses fundamentais de forma a despotencializar, 

intencionalmente ou não, toda a teoria que desde o princípio causou grande impacto nos 

meios intelectuais servindo de inspiração inclusive para muitos envolvidos diretamente com a 

ação política.   

“Se alguém o tergiversa dizendo que o fator econômico é o único determinante, 

converte aquela tese numa frase vazia, abstrata, absurda”, Engels deixa claro que o modo de 

produção (conjunto das forças produtivas e das relações sociais de produção) de uma 

sociedade encontra na vida econômica elementos que nos ajudam a entender o aparecimento e 

a dinâmica de algumas formas estruturais. Segundo Engels, isso não elide a importância de 

outras formas superestruturais e sua contribuição para o desenvolvimento das forças 

produtivas e outras relações que contribuem para o desenvolvimento da vida social quando 

fala, “também desempenham um papel, ainda que não seja decisivo, as condições políticas e 

até a tradição que rondam como um duende na cabeça dos homens …”. 

Concordamos que o determinismo da vida econômica sobre as formas superestruturais 

exclui qualquer possibilidade de que as ideologias, as ciências, a arte, as crenças religiosas, as 

formas de consciência coletiva e individual, tanto de classes como de outros modelos de 

associação, sistemas jurídicos ou de governo tenham exercido sobre a história de um povo um 

papel, se não determinante, com pelo menos o peso da estrutura. Fica claro na carta de Engels 

a Bloch que tais interpretações intencionais ou não ocorreram, mas afirmar que a visão de 
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Marx e Engels é unilateral, isto é, que as formas superestruturais têm sua gênese determinada 

apenas pela base econômica soa falso para nós.  

 Dai a Marx o que é de Marx… 

O estudo aprofundado da história das sociedades demonstra que tais perspectivas 

foram com frequência utilizadas com a finalidade de impor concepções políticas autoritárias, 

mesmo que anticapitalistas, algumas das quais propuseram promover uma “revolução” no 

nível superestrutural de modo a adequá-lo às chamadas “necessidades da produção”. Com 

isso, tradições culturais, valores, crenças e costumes sofreram intervenções por parte de 

interesses políticos organizados.18 Segundo  Márcia Gardênia e Tânia Quintanero, nos países 

onde ocorreram revoluções socialistas, assiste-se ao esforço de definir uma arte do 

proletariado que seria colocada a serviço da revolução. 

Fundamentalmente, a obra de Marx está inacabada; nela não há uma teoria das classes 

sociais, nem uma verdadeira teoria do Estado, enquanto a proposta do autor de O Capital era 

exatamente de levar até lá sua crítica à economia política. O problema de muitos que se 

consideram “marxistas” ou “estudiosos do marxismo” e que apresentam o pensamento de 

Marx como acabado, um pensamento que não cessa de levantar novas interrogações e ainda 

nos inquieta sobre problemas, que apesar de todo conhecimento acumulado em mais de um 

século de história, ainda não conseguimos suplantar. É exatamente por estar inacabado que o 

pensamento de Marx é importante para nós até hoje. A crítica da economia política permanece 

uma fonte sempre viva da rejeição de um mundo que personifica as coisas e reifica os 

homens. A crítica da ideologia permite compreender o que significa o pretenso “fim das 

ideologias”. A crítica da utopia abre possibilidade de repensar a idéia de um sentido da 

história. 

Portanto, há várias leituras possíveis de Marx. O lugar concedido aos processos 

econômicos e sociais na explicação dos acontecimentos históricos, no sentido mais amplo, 

sob a luz do materialismo histórico não é dos maiores problemas. A leitura que procuramos 

empreender de Marx é mais complexa, menos evidente por ser uma leitura filosófica. Desde 

1844-1845, ele afirma que a filosofia deve deixar lugar para um “saber real” – “a filosofia está 

para o saber real assim como o onanismo está para o amor sexual”, escreve em A Ideologia 

Alemã. Marx, como Freud, é um desse autores que interrogam mais profundamente a 

filosofia, ao mesmo tempo que não querem ser filósofos. 

                                                           
 
18 QUINTANERO,Tânia.  “Um toque de clássicos”, 2. Ed. ver. Amp – Belo Horizonte: Ed. UFMG. 2002 , p. 40 
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No entanto, compreender Marx do ponto de vista filosófico nos leva a enfrentar novos 

problemas. De modo diferente dessa filosofia sistemática alemã, que o impregnou tão 

profundamente, Marx não quer construir um novo sistema. Nele, a filosofia é uma atividade 

essencialmente crítica. Crítica a Hegel, crítica dos “jovens hegelianos”, crítica a Feuerbach, 

mas também um retorno à filosofia grega (Aristóteles),  quando se tratará de proceder uma 

crítica à economia política. Compreender Marx não é, em nosso entendimento, expor teses ou 

o esquema de funcionamento da doutrina, mas é esforçar em retomar esse movimento crítico. 

Como dizia Hegel, perceber “o movimento da vida da verdade”, portanto, não devemos 

conceber o pensamento de Marx como uma doutrina acabada cujos conceitos fundamentais e 

articulações bastariam mostrar, mas, ao contrário, como um jogo de contradições, que não 

cessam de se deslocar para pensar a vida em toda a sua complexidade. 

 
 
 

2.2 O problema da ideologia 
 

 

Para Konder, o conceito marxiano de ideologia, que não significava apenas 

manipulação de idéias pelos donos do poder, mas que, sendo fruto da divisão social do 

trabalho, da propriedade privada e da alienação, significava “falsa representação”, é outro 

entrave para se perceber a subjetividade humana. Konder, de acordo com Berino, (1994) 

aceita que a consciência seja determinada pelo “ser social”, mas acredita que a implicação 

desses conceitos com as categorias “base” e “superestrutura” concorrem para um 

reducionismo. Estas expressões, ao se inspirarem na engenharia e na arquitetura, conduziriam 

a uma interpretação mecanicista do nexo das idéias, da consciência, com o contexto sócio-

econômico. 

A crítica de Larrain (apud Berino, 1994) também se volta para o “conceito de 

ideologia” que, para ele, ao ser tratado como falsa consciência, não permite que se perceba o 

homem como sujeito da história. 

Em relação ao “conceito de ideologia”, Foucault, segundo Berino, (1994) se opôs ao 

fato de ele sempre se reportar a uma situação de oposição à verdade, de ele referir-se sempre a 

um sujeito e por ter ele uma posição secundária diante da determinação econômica. 

Guattari propõe em lugar do conceito marxiano de ideologia, uma teorização acerca da 

produção da subjetividade, não admitindo que a produção desta seja remetida à noção de 

superestrutura, o que a tornaria dependente das estruturas de produção. Guattari afirma que a 

produção da subjetividade talvez seja mais importante que qualquer outro tipo de produção e 
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propõe reconhecer no interior daquilo que Marx conceituou como infra-estrutura, uma 

presença cada vez maior dos processos de subjetivação. 

Nós identificamos a impertinência desta última crítica por compreendermos que a 

subjetividade se produz no conjunto das relações econômicas, políticas e sociais, o que nos 

permite dizer, então, que a subjetividade permeia a relação entre os homens e a natureza e 

também com os seus semelhantes, cujo entendimento nos ajudarão a compreender melhor a 

gênese da sociedade que construímos. Nesta, afirma Chico de Oliveira, convivem o moderno 

e o arcaico, a opulência e a miséria, frutos de uma concentração de renda e propriedade jamais 

vista, “uma acumulação truncada e uma sociedade desigualitária sem remissão”.19 

Assim como Gramsci nos ajudou a enfrentar o problema da metáfora estruturalista 

(conceito de bloco histórico20), também nos parece que sua abordagem sobre ideologia evita 

que esta seja posta exclusivamente no plano do que seria superestrutura. É bom lembrar que 

em Marx o tema da ideologia recebe um tratamento mais extenso em A ideologia Alemã, livro 

que ele e Engels prepararam em Bruxelas, em 1845-46, e que só viria a ser publicado na 

íntegra em 1932. Marx aborda o tema da ideologia no plano de uma reflexão crítica sobre as 

condições da elaboração do conhecimento e em ligação com sua concepção de história. Nessa 

obra, Marx fustigava seus ex-companheiros do tempo de faculdade, acusando-os de serem 

coniventes com as “falsas representações”  dos seres humanos (especialmente dos alemães), a 

respeito deles mesmos e do mundo em que viviam.     

O que ele percebeu de essencial na ideologia é que esta não se deixa reduzir à 

racionalização interesseira de conveniências particulares: está na confusão inevitável que ela 

faz do universal com o particular, estreitando e empobrecendo o entendimento do todo, de um 

todo estilhaçado, que é uma sociedade dividida.  

Gramsci concebe a ideologia enquanto "uma concepção de mundo que se manifesta 

implicitamente na arte, no direito, nas atividades econômicas e em todas as manifestações da 

vida intelectual e coletiva".21  Portanto, para Gramsci, a ideologia estaria presente em todas as 

atividades humanas, não se traduziria apenas no campo da produção de idéias. No entanto, 

para ele, somente as "ideologias orgânicas", vinculadas a uma das classes fundamentais da 

sociedade capitalista, a burguesia e o proletariado, deveriam ser consideradas. Sob o capital a 

                                                           
19 Oliveira, Francisco de, “Crítica a razão dualista. O onitorrinco”. Ed. Boitempo, 2003, P. 150 
20 Para Gramsci, a estrutura e a superestrutura formam um “bloco histórico”, isto é, um conjunto complexo e 
contraditório, onde a superestrutura é o reflexo do conjunto das relações sociais de produção. Porém, é preciso 
observar que a relação entre superestrutura e infraestrutura não se dá abstratamente, ela acontece de maneira 
concreta, histórica e essa ligação teria de ser feita organicamente, necessariamente, e ao intelectual caberia mais 
essa função [Ser político] (além da que lhe cabe na classe social), a de realizar a vinculação dentro do bloco 
histórico. 
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ideologia dominante seria a ideologia da classe econômica e politicamente dominante. 

Gramsci estabelece então diversos níveis entre a concepção de mundo produzida pelos 

intelectuais orgânicos da classe dominante e as idéias, senso comum, das classes subalternas, 

informadas por aquela concepção geral de mundo. Esta diferenciação em níveis é engendrada 

pelas contradições objetivas inerentes à sociedade dividida em classes sociais antagônicas. 

Fica claro que as críticas dirigidas a Marx, ou ao marxismo, de forma sintética, é de se 

cair num economicismo ao se estabelecer a fundação da subjetividade humana pela chamada 

base material ou infraestrutural. “O que criticam é uma redução mecanicista das idéias, da 

consciência, enfim da subjetividade humana diante da chamada produção material, 

testemunhando mesmo em Marx algumas inconsequências no tratamento desta discussão” 

(Berino, 1994, p.54). 

Bárbara Freitag questiona, entre outros pontos, a tese da determinação em última 

instância, do econômico sobre o político, o jurídico social e o ideológico presente em O 

Capital. Freitag contesta a tese da determinação do econômico em última instância em função 

da sua monocausalidade. Ora, retruca Berino, “se admitimos que o econômico é o 

determinante em última instância é porque há outros elementos que concorrem para uma certa 

constituição histórica, embora estes não tenham a qualidade de elemento definidor” (1994, 

p.25). A tese da monocausalidade é, portanto, injustificada. 

Para estes autores, como se vê, a utilização de alguns conceitos marxianos, como 

ideologia, determinação do econômico em última instância e base e superestrutura, somem 

com o sujeito e com a possibilidade de se discutir a subjetividade humana. A negação do 

sujeito se dá na afirmação do “sujeito econômico”, na prevalência, ou “monocausalidade”, da 

“base econômica da sociedade” sobre a superestrutura.22 

 

 

2.3  Novas possibilidades sob um novo olhar 
 

 

Devemos considerar, de início, que as críticas que são dirigidas ao pensamento de 

Marx estão muito atravessadas pela compreensão que “um certo marxismo” alcançou sob a 

influência do chamado “socialismo real”. 

                                                                                                                                                                                     
21 GRAMSCI, A. Concepção Dialética da História, p. 16. 
22 Kosik discute, com base no pensamento marxista o quanto o problema da subjetividade não é bem colocado 
quando a economia passa de uma definição essencialista do Ser – “o homem como `preocupação` (Kosik 1978, 
p. 87) para o homem econômico”. 
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Uma das fontes das críticas a Marx sobre a idéia de base e superestrutura é vista na sua 

afirmação de que “a compreensão das relações jurídicas, tais como formas de estado, não 

podem ser compreendidas nem a partir de si mesmas, nem a partir do chamado 

desenvolvimento geral do espírito humano; pelo contrário, elas se enraízam nas relações 

materiais de vida” (Marx, apud Berino, 1994, p.58). 

Nosso entendimento é o de que os conceitos de base econômica e superestrutura, 

elaborados por Marx, de modo algum constituem uma teorização acabada, pronta para servir-

se de quadro teórico. Sustentamos que o que Marx faz é apontar um determinado caminho de 

compreensão da história, e neste sentido, a consciência não adquire uma significação por si, 

muito menos em sua trama encontra-se a solução da miséria humana. 

 

“Marx parte de uma compreensão da história em que sua dinâmica é dada pelas 
relações de produção que os homens estabelecem - condição pela qual se efetiva o 
modo determinado de se produzir a vida, destas relações de produção se estruturam 
certas práticas da vida social nas quais está expressa a consciência da totalidade 
daquelas relações (formas sociais determinadas da consciência). [...] Marx mesmo 
neste texto23 não atribuía à consciência um aspecto secundário. Trata-se de uma 
metáfora [Sobre a metáfora arquitetônica] e não propriamente do desenvolvimento 
teórico que a imagem do “edifício” parece ensejar esclarecer”. (BERINO, 1994, 
p.62,63) 

 
 

Outra afirmação de Marx que é fonte de muitas críticas é colocada em “O 18 

Brumário de Luiz Bonaparte”: “sobre as diversas formas de propriedade e sobre as condições 

sociais de existência ergue-se toda uma superestrutura de sensações, ilusões, modo de pensar 

e visões de vida diversas e formadas de um modo peculiar. A classe inteira cria-os e forma-os 

a partir das suas bases materiais e das relações sociais correspondentes” (apud Berino, 1994, 

p.66). 

O nível superestrutural que emerge desta compreensão está longe de poder ser 

assimilado de modo esquemático, como um simples reflexo da base econômica. O campo da 

superestrutura se constitui, desta forma, em variadas circunstâncias, do pensamento, emoções, 

convicções e afetos. Marx relacionou o nível superestrutural com o comprometimento de uma 

classe social com suas bases materiais, a forma da propriedade da qual seus interesses se 

estruturam, e com as relações de produção que formam seu contexto social. Isto de modo 

algum significa que apenas os que estão organicamente ligados à determinada forma de 

propriedade compartilham os interesses que daí emergem (Berino, 1994). 

                                                           
23 Introdução de “Para Crítica da Filosofia do Direito de Hegel”. 
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Prosseguindo na sua tentativa de mostrar que a relação entre base e superestrutura não 

pode ser entendida de forma esquemática e como via de mão única, Berino cita uma 

consideração de Marx sobre os pequenos burgueses na França: “não se deve imaginar que os 

representantes democráticos são todos shopkeepars (lojistas) ou pessoas que se entusiasmam 

com eles. Podem estar a um mundo de distância deles, pela sua cultura e pela sua atuação 

individual” (Marx, apud Berino, 1994, p.71).  

Em relação à suposta idéia de uma teoria social, em Marx, onde o econômico impera 

absoluto, Berino (1994) explica que a idéia de Marx sobre o “fato econômico” concentrar toda 

a gravidade da história encerra duas incompreensões. A primeira é acerca do que denomina 

Marx através da expressão “econômico”, em geral tomado como “fato econômico”. A 

segunda incompreensão é a de que o econômico constitui a única dimensão da vida humana 

que determina o curso da história. 

Em Marx, o “econômico” significava as condições de produção de existência, a 

relação dos homens entre si no processo de produção da própria vida. É claro que a vida tem 

um caráter determinante sobre a consciência. Mas este determinismo não pode ser entendido 

de forma mecânica. Produção material não é produção econômica, mas produção dos meios 

de vida que pressupõe elementos objetivos e subjetivos. “Produzir seus próprios meios de 

vida” deve ser entendido como produção dos bens materiais e imateriais necessários à 

sobrevivência humana. Produção da objetividade e da subjetividade (Vaisman, 1997). 

Produção dos meios de vida é produção de si próprio. 

Nossa natureza de vida não se restringe ao mero subsistir, pois a dimensão humana da 

vida nos projeta à procura de um sentido para o existir transformando a subsistência em 

existência plena. A diferença entre a mera subsistência natural da vida e a procura de sentido 

para a existência constituem o diferencial da vida humana; não aceitamos usufruir uma vida 

natural e por isso nos debatemos à procura de um sentido humano que sobrenaturaliza a vida e 

nos leva a ser confrontados com experiências únicas, entre elas a experiência de futuro, a 

noção de contingência e experiência do desejo.  

Em relação ao problema apontado, deixemos Engels responder:  

 

“... segundo a concepção materialista da história, o momento em última instância 
determinante, na história, é a produção e reprodução da vida real. Nem Marx nem eu 
alguma vez afirmamos mais. Se alguém torce isso (afirmando) que o momento 
econômico é o único determinante, transforma aquela proposição numa frase que 
não diz nada, abstrata, absurda. A situação econômica é a base, mas os diversos 
momentos da superestrutura - formas políticas da luta de classes e seus resultados: 
constituição estabelecida pela classe vitoriosa uma vez ganha a batalha, etc., formas 
jurídicas, e mesmo os reflexos de todas estas lutas reais nos cérebros dos 
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participantes, teorias políticas, jurídicas e filosóficas, visões religiosas e seu ulterior 
desenvolvimento em sistema de dogmas - exercem também a sua influência sobre o 
curso das lutas históricas e determinam em muitos casos a forma delas” (ENGELS 
apud BERINO, 1994, p.101). 

 

Podemos observar que a superestrutura também é um determinante, tendo o 

econômico como base, e a consciência é um atributo do ser no processo de produção de sua 

existência. Para Berino (1994), Marx, ao buscar indicar a materialidade da ideologia, definiu 

este fenômeno como uma inversão que os homens assumem, identificando não naquelas 

condições materiais definidas, mas nos próprios produtos da consciência tornados autônomos, 

as reais relações de suas vidas. Berino conclui, então, que a ideologia é um conceito restrito e 

negativo. “Restrito porque enuncia uma inversão acerca do conhecimento humano no real 

processo de produção da existência. Neste sentido, é um conceito negativo, tratando-se de um 

fenômeno da vida social que esconde aos homens as condições pelas quais estes se fazem 

homens. [...] A ideologia é uma autonomização da esfera da consciência” (Berino, 1994, 

p.94). 

Berino (1994) concorda com Larrain  quando este diz “que a definição tão freqüente, 

de ideologia como falsa consciência não é adequada na medida em que não especifica o tipo 

de distorção criticada”  (apud Berino, 1994, p.95) e acrescenta que somente depois de Marx 

este conceito começou a adquirir um novo significado, e sua conotação crítica foi posta como 

um aspecto secundário. O autor busca apoio em Larrain e em Gramsci para afirmar que o 

conceito de ideologia não deve servir apenas para registrar uma inversão, mas comporta a 

totalidade das formas de consciência, inclusive dos processos de desalienação.24 

Mesmo que, conforme analisa Ester Vaisman (1997), Marx não tenha definido um 

conceito, não elaborando uma teoria de ideologia como falsa consciência, não impede que se 

perceba o sujeito e, portanto, não impede que se teorize sobre a subjetividade humana a partir 

de seus referenciais, diferentes do que afirmam seus críticos. 

 

3 Sujeito e subjetividade na pós-modernidade 

 
 “No ser social, carecimento e atividade configuram, portanto, uma interação 
dinâmica autopropulsora que é a estrutura básica, o núcleo, da processualidade 
autoconstitutiva do homem e, consequentemente, do devir humano” (TEIXEIRA, 
1993, p.05) 

 

                                                           
24 VÁZQUEZ, Adolfo SÁNCHEZ, Filosofia de la Praxis, Ed. Grijalbo, México D.F., 1967, p. 66 - 67  
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Se não é possível desconhecer, de um lado, que é nas condições materiais da sociedade 

que se gestam a luta e as transformações políticas, não é possível, de outro, negar a 

importância da subjetividade na história. Nem a subjetividade faz, todo poderosamente, a 

objetividade, nem esta perfila, inapelavelmente, a subjetividade. Não é possível falar de 

subjetividade a não ser se compreendida em sua dialética relação com a sua objetividade. Não 

há subjetividade na hipertrofia que a torna fazedora da objetividade nem tampouco na 

minimização que a entende como puro reflexo da objetividade. Só é possível no nosso 

entendimento falar em subjetividade entre seres que, inacabados, se tornaram capazes de 

saber-se inacabados, entre os seres que se fizeram aptos a irem mais além da determinação, 

assumindo-se como objetos, porque condicionados, puderam arriscar-se como sujeitos. Não 

há, por isso mesmo, como falar-se em subjetividade nas compreensões objetivistas 

mecanicistas nem tampouco nas subjetivistas da história. Só na história como possibilidade e 

não como determinação se percebe e se vive a subjetividade em sua dialética relação com a 

objetividade. 

O tema da subjetividade vem sendo marcado na atualidade pelo impacto de propostas 

que se colocam sob o emblema da nova modernidade ou pós-modernidade. Sob este emblema, 

muitas idéias vão se apresentando na sociedade, nas mais diferentes esferas e na academia 

com particular força. O discurso pós-moderno contribui, no entanto, para manter em pauta a 

discussão. Se começamos nossa pesquisa discutindo a possibilidade de teorizar sobre a 

subjetividade a partir de uma ótica marxista, procuraremos concluí-lo resgatando a atualidade 

da discussão proposta por Souza Jr. (1996) em sua dissertação de mestrado. Em sua 

dissertação, o autor Souza Jr. problematiza a cisão existente entre a objetividade social e a 

subjetividade nas concepções ‘pós-modernas’ de formação dos sujeitos e defende a existência 

de uma integração ontológica entre objetividade e subjetividade, tendo como referência o 

pensamento marxiano. 

Souza Jr. (1996) mostra a cisão feita pelos pós-modernistas entre a objetividade social 

e a subjetividade humana, mas antes faz uma atualização do problema da cisão entre 

objetividade e subjetividade realizada pelos iluministas que expropriavam a subjetividade. O 

pensamento baconiano fundamentou a concepção iluminista que considera que o mundo 

objetivo erige-se de forma independente da subjetividade. 

A pós-modernidade, porém, produz a inversão desta forma de pensar realizando uma 

nova cisão que faz a expropriação da objetividade diante do sujeito. A partir das premissas de 

pluralidade, relatividade e particularidade, valoriza a autonomia e a subjetividade que 
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parecem surgir como fundamento de um novo paradigma. Segundo os “pós-modernos, as 

‘metanarrativas’ perderam seu poder explicativo, e a ciência hoje não pode mais pretender ser 

totalizante e muito menos afirmar qualquer tipo de verdade, ainda que provisória” (Souza Jr, 

1996, p.16). É o abandono da busca de verdade e o irracionalismo. 

Para o pensamento pós-moderno, no qual se verifica uma clara e séria crítica à suposta 

objetividade marxista já tratada, o objeto deixa de existir a priori e passa a ser “uma 

construção intelectiva”, sendo qualquer verdade uma construção subjetiva. “Percebemos, 

portanto, que enquanto na concepção moderna a noção do sujeito perturba a objetividade; na 

concepção ‘pós-moderna’, a noção de objetividade perturba o sujeito” (SOUZA Jr., 1996, 

p.19). 

Habermas, citado por Souza Jr., como pensador moderno procurou, no entanto, 

superar o pessimismo dos fundadores da Escola Frankfurt, quanto às possibilidades de 

realização do projeto moderno, tal como formulado pelos iluministas, procurando superar a 

razão iluminista "aprisionada" pela lógica instrumental, que encobre a dominação. Formula 

então a idéia de que a razão é subjetiva. Habermas afirma que “a razão que se depreende da 

atividade de um sujeito cognoscente e agente é por ele caracterizada como subjetiva e 

instrumental [...] o sujeito é muito mais caracterizado pelo conhecimento que tem de si 

próprio do que pelo conhecimento da realidade e a relação que estabelece com os objetos está 

calcada na sua autoconsciência” (apud Souza Jr., 1996, p.102)  

Habermas inclui em sua teoria de ação comunicativa “um novo conceito de razão, uma 

razão subjetiva, autônoma, capaz de conhecer o mundo e dirigir o destino dos homens e da 

humanidade” (Souza Jr., 1996, p.103). Em Marx, os conceitos e as representações, descolados 

do real, transformam-se no “sagrado”. Em sua luta contra a especulatividade, Marx 

demarcava a subjetividade enquanto efetivações concretas da atividade humana (Souza Jr, 

1996). “Para Marx a relação objetividade/subjetividade é uma relação com a materialidade do 

mundo, onde a subjetividade é resultado de uma relação efetiva com a objetividade; dá-se na 

práxis [...] A verdade a ser buscada pelo sujeito só adquire estatuto de verdade concreta ao 

demonstrar, na práxis social, a “efetividade ou não efetividade do pensamento” (SOUZA Jr. 

1996:105/109). 

A dissociação entre objetividade e subjetividade é fruto da nova realidade do 

capitalismo internacional. Em contraposição, o que está em questão nos dias atuais é a 

integração ontológica fundamental entre objetividade e subjetividade tendo em vista os 

fundamentos de uma concepção superior de sujeito e de subjetividade humana. Neste sentido 

um reencontro com o pensamento marxiano é fundamental.  
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“A subjetividade, ou seja, a base material que funda os processos de trabalho e os 
pedagógicos é a subjetividade que se efetiva no mundo, ou seja, não é algo que está 
na abstração de qualquer pensamento; é algo que está efetivamente posto. É o 
reflexo ideal das diferenças do real no plano da consciência. A subjetividade é o 
resultado de uma relação complexa com a objetividade, com essa nova base 
material, funda-se nesta, se dá na prática”.                  (SOUZA Jr., 1996, p.119)                                

 

 

Tratar o problema do conhecimento negando o pólo objetivo do processo do 

conhecimento é autonomizar a razão que passa, então, a caminhar por si própria. Não basta 

que a subjetividade imponha-se à realidade, a realidade mesma tem que se impor à 

subjetividade. Para Marx, há uma constante interação entre ser e objetividade. A natureza 

humana está fora de si. 

 

 

3.1 A pós-modernidade 
Sem os punhos de ferro da modernidade, 

a pós-modernidade precisa de nervos de aço. 
Zygmunt Bauman25 

 

 

A idéia de "pós-modernismo" surgiu pela primeira vez no mundo hispânico, na década 

de 1930, uma geração antes de seu aparecimento na Inglaterra ou nos EUA. Perry Anderson, 

conhecido pelos seus estudos dos fenômenos culturais e políticos contemporâneos, em "As 

Origens da Pós-Modernidade" (1999), conta que foi um amigo de Unamuno e Ortega, 

Frederico de Onís, que imprimiu o termo pela primeira vez, embora descrevendo um refluxo 

conservador dentro do próprio modernismo. Mas coube ao filósofo francês Jean-François 

Lyotard, com a publicação "A Condição Pós-Moderna" (1979), a expansão do uso do 

conceito. 

Em sua origem, pós-modernismo significava a perda da historicidade e o fim da 

"grande narrativa" - o que no campo estético significou o fim de uma tradição de mudança e 

ruptura, o apagamento da fronteira entre alta cultura e da cultura de massa e a prática da 

apropriação e da citação de obras do passado.  

A densa obra de Fredric Jameson "Pós-Modernismo" (1991), enumera como ícones 

desse movimento: na arte, Andy Warhol e a pop art, o fotorrealismo e o neo-expressionismo; 

na música, John Cage, mas também a síntese dos estilos clássico e "popular" que se vê em 
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compositores como Philip Glass e Terry Riley e, também, o “punk rock e a new wave"; no 

cinema, Godard; na literatura, William Burroughs, Thomas Pynchon e Ishmael Reed, de um 

lado, "e o nouveau roman francês e sua sucessão", do outro. Na arquitetura, entretanto, seus 

problemas teóricos são mais consistentemente articulados e as modificações da produção 

estética são mais visíveis.  

  Fredric Jameson aponta a imbricação entre as teorias do pós-modernismo e as 

"generalizações sociológicas" que anunciam um tipo novo de sociedade, rotulada como 

"sociedade pós-industrial". Ele argumenta que "qualquer ponto de vista a respeito do pós-

modernismo na cultura é ao mesmo tempo, necessariamente, uma posição política, implícita 

ou explícita, com respeito à natureza do capitalismo multinacional em nossos dias".  Vale 

observar que Perry Anderson, ao ser convidado a fazer a apresentação do livro de Jameson, 

terminou escrevendo o seu próprio “As origens da pós-modernidade”, constituindo assim uma 

espécie de ‘introdução’ ao conceito.  

Nele diz que o modernismo era tomado por imagens de máquinas [as indústrias] 

enquanto que o pós-modernismo é usualmente tomado por “máquinas de imagens” (p.105) da 

televisão, do computador, da Internet e do shopping centers. A modernidade era marcada pela 

excessiva confiança na razão, nas grandes narrativas utópicas de transformação social, e o 

desejo de aplicação mecânica de teorias abstratas à realidade.     

Jameson observa que 

 

 “essas novas máquinas podem se distinguir dos velhos ícones futuristas de duas 
formas interligadas: todas são fontes de reprodução e não de ‘produção’ e já não são 
sólidos esculturais no espaço. O gabinete de um computador dificilmente incorpora 
ou manifesta suas energias específicas da mesma maneira que a forma de uma asa 
ou de uma chaminé” (citado por Anderson, p.105).  

 

Para Gianni Vattino (2001,p.   )  

“a chamada "pós-modernidade" aparece como uma espécie de Renascimento dos 
ideais banidos e cassados por nossa modernidade racionalizadora. Esta modernidade 
teria terminado a partir do momento em que não podemos mais falar da história 
como algo de unitário e quando morre o mito do Progresso. É a emergência desses 
ideais que seria responsável por toda uma onda de comportamentos e de atitudes 
irracionais e desencantados em relação à política e pelo crescimento do ceticismo 
face aos valores fundamentais da modernidade. Estaríamos dando Adeus à 
modernidade, à Razão (Feyerabend) Quem acredita ainda que "todo real é racional e 
que todo real é racional"(Hegel)? Que esperança podemos depositar no projeto da 
Razão emancipada, quando sabemos que se financeiro submetido ao jogo cego do 
mercado? Como pode o homem ser feliz no interior da lógica do sistema, onde só 
tem valor o que funciona segundo previsões, onde seus desejos, suas paixões, 

                                                                                                                                                                                     
25 BAUMAN, Zygmunt: Modernidade e Ambivalência. RJ. Jorge Zahar Editor. 1999. Pág. 259. 
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necessidades e aspirações passam a ser racionalmente administrados e manipulados 
pela lógica da eficácia econômica que o reduz ao papel de simples consumidor ?”.26  

 

  O pensador brasileiro Sérgio Paulo Rouanet no seu estudo “As origens do Iluminismo” 

(1987) oportunamente observa que o prefixo pós tem muito mais o sentido de exorcizar o 

velho (a modernidade) do que de articular o novo (o pós-moderno). Ou seja, o que há é uma 

“consciência de ruptura”, que o autor não considera uma “ruptura real”.  Rouanet escreve: 

  

“depois da experiência de duas guerras mundiais, depois de Aushwitz, depois de 
Hiroshima, vivendo num mundo ameaçado pela aniquilação atômica, pela 
ressurreição dos velhos fanatismos políticos e religiosos e pela degradação dos 
ecossistemas, o homem contemporâneo está cansado da modernidade. Todos esses 
males são atribuídos ao mundo moderno. Essa atitude de rejeição se traduz na 
convicção de que estamos transitando para um novo paradigma. O desejo de ruptura 
leva à convicção de que essa ruptura já ocorreu, ou está em vias de ocorrer (...). O 
pós-moderno é muito mais a fadiga crepuscular de uma época que parece extinguir-
se ingloriosamente que o hino de júbilo de amanhãs que despontam. À consciência 
pós-moderna não corresponde uma realidade pós-moderna. Nesse sentido, ela é um 
simples mal-estar da modernidade, um sonho da modernidade. É literalmente, falsa 
consciência, porque consciência de uma ruptura que não houve, ao mesmo tempo, é 
também consciência verdadeira, porque alude, de algum modo, às deformações da 
modernidade”.  

 

 

3.2 Pós-modernidade como expressão do desencanto com o mundo   

 

Frederic Jameson considera os anos 60 como o início da pós-modernidade, entendida 

por ele como lógica cultural do capitalismo tardio. Mas apenas a partir da década de 70 o 

debate em torno do tema torna-se mais inflamado. As raízes da discussão encontram-se na 

crise cultural que se faz sentir, principalmente, a partir do pós-guerra. O desencanto que se 

instala na cultura é acompanhado da crise de conceitos fundamentais ao pensamento moderno, 

tais como “Verdade”, “Razão”, “Legitimidade”,“Universalidade”, “Sujeito”, “Progresso”, etc.  

O efeito da desilusão dos sonhos alimentados na modernidade se faz presente nas três esferas 

axiológicas por ela mesma diferenciadas: a estética, a ética e a ciência. Tal efeito apresenta-se 

nos mais diversos campos de produção cultural, tais como a literatura, a arte, a filosofia, a 

arquitetura, a economia, a moral, entre outros. 

  O termo “pós-modernidade” encontra-se ligado à significação de “modernidade”, até 

por que não faria sentido ser “pós” alguma coisa que não se sabe o que é. O “pós-moderno” 

                                                           
26 Grifos do autor.  VATTINO, Gianni, “O fim da modernidade”, Ed. Martins e Fontes, 1996 
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representa alguma espécie de reação ou afastamento do “moderno”27. Contudo, não basta 

apenas a análise do conceito de modernidade, pois o próprio prefixo “pós” articula 

problemáticas situadas em diversas áreas. Devemos observar que o prefixo “pós”, de “pós-

modernidade”, é ambíguo: pode significar um novo estado de coisas, no sentido do que vem 

depois; ou pode ser usado como o post de post-mortem, sugerindo fim, término. Será então 

necessário ressaltar primeiro as perspectivas fundamentais da própria “modernidade”, para 

então estabelecermos em que sentido podemos falar de uma “posterioridade” na “pós-

modernidade”. 

No início do século XX, Max Weber já caracterizava o advento da modernidade como 

um processo crescente de “racionalização intelectualista”, intimamente ligado ao progresso 

científico, que leva ao “desencantamento do mundo”28. Vejamos o que Habermas nos diz, 

comentando Weber: 

 

Max Weber caracterizou a modernidade cultural, mostrando que a razão 
substancial expressa em imagens de mundo religiosas e metafísicas se divide 
em três momentos, os quais apenas formalmente (mediante a forma de 
fundamentação argumentativa) ainda podem ser mantidos juntos. Uma vez 
que as imagens de mundo se desagregam e os problemas legados se cindem 
entre os pontos de vista específicos da verdade, da justeza normativa, da 
autenticidade ou do belo, podendo ser tratados, respectivamente como 
questão de conhecimento, como questão de justiça e como questão de gosto, 
ocorre nos tempos modernos uma diferenciação de esferas de valor: ciência, 
moral e arte.29 
 

O conjunto de idéias e perspectivas que caracterizam a modernidade parece constituir 

um grande sonho que a humanidade elaborou para si mesma, ou ainda um audacioso projeto 

da Razão como libertadora. O Discurso iluminista de emancipação pela revolução, ou pelo 

saber, sustenta essa confiança na capacidade da Razão. 

Habermas chama a atenção para o que ele denomina projeto da modernidade, e que 

tem sido amplamente discutido na atualidade, como demonstra David Harvey: 

 
Embora o termo “moderno” tenha uma história bem mais antiga, o que 
Habermas chama de projeto da modernidade entrou em foco durante o século 
XVIII. Esse projeto equivalia a um extraordinário esforço intelectual dos 
pensadores iluministas “para desenvolver a ciência objetiva, a moralidade 
e a lei universais e a arte autônoma nos termos da própria lógica interna 
destas”. A idéia era usar o acúmulo de conhecimento gerado por muitas 
pessoas trabalhando livre e criativamente em busca da emancipação humana 
e do enriquecimento da vida diária.30 

                                                           
27 Cf. HARVEY, David: Condição pós-moderna. SP. Edições Loyola. 1992. Pág. 19. 
28 Cf., p.ex., WEBER, Ciência e Política. Duas vocações. SP. Cultrix, 1968. Págs. 30 / 31. 
29 HABERMAS, J.: “Modernidade – um projeto inacabado”. In: ARANTES, O. & ARANTES, P., op. cit.,1992. 
Págs. 109 / 110. 
30 HARVEY, op.cit., 1992. Pág. 23, grifo do autor. 
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A aplicação ampla da racionalidade na organização social prometia a segurança de 

uma sociedade estável, democrática, igualitária (incluindo o fim de estados teocráticos, de 

perseguições sociais produzidas pela superstição, de abusos de poder por parte dos 

governantes, etc). A possibilidade de domínio científico representava o aceno de uma 

ambicionada segurança, que nos afastaria dos infortúnios ligados à imprevisibilidade do 

mundo natural (desde condições climáticas e de relevo, a doenças físicas e mentais): a 

natureza deveria submeter-se ao poder da Razão humana. 

Esses foram sonhos demasiadamente caros para a humanidade, pelos quais se permitiu 

a hipervalorização do conhecimento objetivo e científico. Naturalmente, o investimento 

cultural na racionalidade universal e na ciência (que nos protegeriam do caos e da 

aleatoriedade) exigiu uma restrição da liberdade individual. Harvey observa que “há a 

suspeita de que o projeto do Iluminismo estava fadado a voltar-se contra si mesmo e 

transformar a busca de emancipação humana num sistema de opressão universal em nome da 

libertação humana” 31. 

A expectativa quanto aos frutos da ciência foi dolorosamente interrompida por eventos 

que marcaram profundamente a sociedade atual. O principal deles foi, sem dúvida, a 

catástrofe da Segunda Guerra Mundial e a insuportável lembrança de acontecimentos como 

Auschwitz e Hiroshima: “cortada ao meio pela guerra fria, cética em relação à construção 

‘comunitária’ que lhe propõem tecnocratas e políticos, a Europa dos anos 50 deixou de 

acreditar no futuro” 32 A ciência perdeu boa parte da aura de autoridade que um dia possuiu. 

De certa forma, isso provavelmente é resultado da desilusão com os benefícios que, 

associados à tecnologia, ela alega ter trazido para a humanidade. Duas guerras mundiais, a 

invenção de armas de guerra terrivelmente destrutivas, a crise ecológica global e outros 

desenvolvimentos do presente século poderiam esfriar o ardor até dos mais otimistas 

defensores do progresso por meio da investigação científica desenfreada. Já não parece claro 

que a investigação científica possa “garantir” o que quer que seja. Além disso, a dúvida sobre 

os “benefícios” trazidos pela tecnologia torna-se cada vez mais cotidiana, doméstica, 

principalmente à medida que se intensifica a dependência a esta mesma tecnologia crescente 

(incluindo, p.ex., a dependência cada vez maior de aparelhos eletrodomésticos, automóveis, 

computadores, etc – sem os quais, para muitos, tornou-se “impossível” viver). 

                                                           
31 HARVEY, op.cit., 1992. Pág. 23. 
32 DELACAMPAGNE, C.: História da Filosofia no Século XX.  RJ. Jorge Zahar Editor. 1995. Pág. 233. 
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Na medida em que as expectativas criadas não se puderam realizar efetivamente, 

surgiram a frustração, o relativismo e o niilismo. Mas a própria exigência de radicalidade 

crítica da modernidade já trazia consigo a “armadilha da dúvida”: 

 
(...) as sementes de niilismo estavam no pensamento iluminista desde o 
início. Se a esfera da razão está inteiramente desagrilhoada, nenhum 
conhecimento pode se basear em um fundamento inquestionado, por que 
mesmo as noções mais firmemente apoiadas só podem ser vistas como 
válidas “em princípio” ou até “ulterior consideração”. De outro modo elas 
reincidiriam no dogma e se separariam da própria esfera da razão que 
determina qual validez está em primeiro lugar. 33                   (grifo nosso) 

 
O desencanto expresso na cultura, entendido como perda de horizontes, sensação de 

caos, incerteza e relatividade, acreditamos ser algo que desde o início da modernidade 

encontrava-se embrionário, implícito nas próprias exigências críticas da Razão. Mas se não há 

mais otimismo quanto aos rumos da cultura moderna, esse desencanto vem acompanhado da 

rejeição a tudo que é tido como opressivo, da desconfiança a todo discurso que pretenda dizer 

‘o que são as coisas’, ‘o que devemos fazer’, ‘como sentir’.    

É a dúvida quanto às possibilidades de fundamentação racional, a suspeita quanto às 

narrativas globalizantes, que caminham lado a lado do clamor por liberdade. A pós-

modernidade configura-se como uma reação cultural, representa uma ampla perda de 

confiança no potencial universal do projeto iluminista. 

  

 

3.3 O individualismo pós-moderno 

 

“Na teoria literária e nas discussões acadêmicas, fala-se em sujeito fraco, sujeito 
plural, máscaras do sujeito, sujeitos tribais, no indivíduo sem sujeito, no eu mínimo, 
no sujeito como produção, no quase sujeito, na morte do homem como sujeito e 
objeto e, paralelamente, na queda dos grandes relatos, em massificação, 
indiferenciação, simulacro, alienação e sedução. Olhando o entorno, recuso-me a 
acreditar na impossibilidade de um homem ser movido por um idealismo – por um 
espírito de Éros.” 34 
 
 

Partamos do pressuposto de que o conceito de pós-modernidade não é apenas uma 

abstração teórica de filósofos que, equivocadamente, comentam a falência ou o fim da 

modernidade.  Podemos definir, inclusive, como faz F. Jamelson (Jamelson, 1991), a pós-

modernidade como “a lógica cultural do capitalismo tardio”, ou mesmo nomear este período 

                                                           
33 GIDDENS, As consequências da modernidade. SP. Unesp. 1991. Pág. 54, grifo nosso. 
34 Reflexões do autor. Eros na mitologia antiga, era representado como uma das forças primitivas da natureza, a 
encarnação da harmonia e do poder criativo do universo.  
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como alta modernidade ou cultura contemporânea, na linha de alguns autores que contestam 

esta expressão, muito disseminada mas, na verdade,  nem tanto compreendida. A polêmica 

entre Sérgio Rouanet e Mafessoli (Rouanet & Mafessoli, 1999) no livro “Moderno versus 

Pós-moderno”, por exemplo, apenas para citar uma discussão ocorrida em nosso país e há 

pouco tempo, é uma mostra da existência desta intrigante questão; existe, na verdade, pós-

modernidade?  

Jean-François Lyotard (Smart, 1993), um expressivo autor sobre o tema, ironicamente, 

escreveu: 

“...ou será a pós-modernidade o passatempo de um velhote que espiona o monte de 
lixo à procura de restos, que fala de inconsistências, lapsos, limites, fronteiras, 
gulags, parataxes, absurdos ou paradoxos, transformando-os na glória de sua 
novidade, na sua promessa de mudança?” 

 
Nossa posição é tomar sua existência como verdadeira no sentido de Jameson, para 

quem a pós-modernidade é a lógica cultural do capitalismo tardio.  Segundo Jameson,  

 
“O argumento em favor de uma certa autenticidade nessas produções petentemente 
ideológicas depende da proposição anterior de que o que vimos chamando de espaço 
pós-moderno (ou multinacional) não é meramente uma ideologia cultural ou uma 
fantasia, mas é uma realidade genuinamente histórica (e socio-econômica), a terceira 
grande expansão original do capitalismo pelo mundo (após as expressões anteriores 
dos mercados nacionais e do antigo sistema imperialista, que tinham suas próprias 
especificidades culturais e geraram novos tipos de espaço apropriados a suas 
dinâmicas). As tentativas irrefletidas e distorcidas da produção cultural mais recente 
de explorar e expressar esse novo espaço devem ser consideradas, a seu modo, como 
uma série de abordagens da representação de uma (nova) realidade (para usarmos 
uma linguagem mais antiquada)”. (JAMESON,1996, p.75) 
 
 
“... a nova arte política (se ela for de fato possível) terá que se ater a verdade do pós-
modernismo, isto é, a seu objeto fundamental-o espaço mundial do capital 
multinacional-, ao mesmo tempo que terá que realizar a façanha de chegar a uma 
nova modalidade, que ainda não somos capazes de imaginar, de representá-lo, de tal 
modo que nós possamos começar novamente a entender nosso posicionamento como 
sujeitos individuais e coletivos e recuperar nossa capacidade de agir e lutar, que está, 
hoje, neutralizada pela nossa confusão espacial e social.” (JAMESON, 1996, p.79) 

 

 

Com isso conseguimos vislumbrar a incidência da pós-modernidade sobre o indivíduo 

e a subjetividade. Ricardo Goldenberg (Chalub, 1994)35, citando Luc Ferry, descreve a 

passagem do medievo, a “Idade das Trevas”, à modernidade, a “Idade das Luzes”, o que ajuda 

na questão que tento circunscrever, a partir de um filme de Mel Brooks. No setting dezenas de 

homens lutam com espadas e lanças, quando uma corneta toca e todos param de lutar e 

                                                           
35 CHALUB, Sidney. (1994). Pós-moderno. Imago. Rio de Janeiro. 
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começam a pintar. Começava o renascimento. Como seria a passagem da modernidade para a 

pós-modernidade? Os homens escutariam a música de um telefone celular, acoplado ao seu 

hiper-corpo, e começariam a tirar cópias em serigrafia dos quadros que haviam sido pintados, 

ou a fotografar com suas câmeras polaróides e digitais, enviando, para seus “amigos” do orkut 

ou de sua comunidade virtual, as imagens, “globalizando” a experiência através de conexões 

“on-line”?  

 Se o sujeito individual não existiu, por exemplo, na Idade Média, ele poderia 
também cessar de existir em uma outra época futura. Esta é a cruz do 
pensamento pós-moderno, ele inclui o argumento que a sociedade capitalista 
pós-moderna não provê mais o discurso e as condições de possibilidade para 
a existência de um sujeito. (MARIKE FINALY, 1989) 

 

Utilizando um “nickname”, um nome-falso, um “apelido”, os homens de hoje entram 

no mundo virtual, numa operação pós-moderna; este “nickname” que, originalmente, no 

inglês elizabetiano, no final do medievo e no início da modernidade, quando o homem do 

campo, da vida feudal, rumava para os “burgos”, as cidades, e necessitava, além do nome de 

batismo, de “um-outro-nome”, ou “an eike name”. O que dava identidade, hoje representa o 

falso, o simulacro. Pastiche e paródia surgem como presenças culturais marcantes. 

Quando utilizamos os conceitos de indivíduo e de subjetividade (função e propriedade 

do sujeito, de Hegel a Jacques Lacan) que estamos, precisamente, buscando nos referir? 

Primeiro queremos deixar claro que estamos no reportando a conceitos localizados na 

modernidade e no iluminismo e logo a elementos constitutivos do que, talvez, se possa 

chamar de “a identidade do homem moderno”. Indivíduo, etimologicamente “único”, “não 

mais divisível”, nos leva à idéia de unidade e diferença, construção paradoxal, do dasein 

heideggeriano, do “ser-aí”, da necessidade de conhecer-se e de ser reconhecido, de um eu que 

só pode constituir-se na presença de um outro, que, por sua vez, está inserido em uma cultura. 

 

Vivemos hoje na época dos objetos parciais, tijolos estilhaçados em fragmentos e 
resíduos. Deleuze e Guatari                                                     (JAMESON, 1995) 
                                  

 

A necessidade da busca constante da razão, de um método explicativo, de uma ordem 

de causa e efeito, do conhecimento científico, por um lado, e do reconhecimento, por outro, 

dos valores e paradigmas éticos e morais (a “Liberdade, igualdade e fraternidade”, tão 

esquecidos, da Revolução Francesa e, inclusive, da bandeira Farroupilha...), do respeito à 

diferença e à idiossincrasia pessoal, da necessidade de sustentar um desejo, ter um sonho e 

buscar a utopia, entre inúmeros outros aspectos, nos levaram, desde o século XVIII até hoje, 
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passando, como não poderia deixar de ser, pela tradição clássica, à construção de um sujeito, 

sujeito em um mundo e sujeito psíquico. 

A pós-modernidade, dentre inúmeros aspectos, promove a destituição da subjetivação 

e da historicização, elementos centrais para o homem moderno, paradigmas do (utilizando, 

agora, o inglês, idioma da pós-modernidade, assim como o latim foi do medievo e o francês 

da modernidade)  human being, do “ser humano” contemporâneo. Leiamos o que escreve Jean 

Braudillard (Baudrillard, 1997), para que possamos compreender melhor o mundo da des-

subjetivação e da des-historicização, do homem gadget, pequeno homem-objeto ou homem-

maquineta, como expressou, tão oportunamente o psicanalista Jacques Lacan: 

 

“As máquinas só produzem máquinas. Isto é cada vez mais verdadeiro na medida do 
aperfeiçoamento das tecnologias virtuais. Num nível maquinal, de imersão na 
maquinaria, não há mais distinção homem-máquina: a máquina se localiza nos dois 
lados da interface. Talvez não sejamos mais que espaços pertencentes à ela – homem 
transformado em realidade virtual da máquina, seu operador, o que corresponde à 
essência da tela. Há um para além do espelho, mas não para além da tela. As 
dimensões do próprio tempo confundem-se no tempo real. E a característica de todo 
e qualquer espaço virtual sendo de estar aí, vazio e logo suscetível de ser preenchido 
com qualquer coisa, resta entrar, em interação com o “vazio”.” 

 
 

O “vazio” de que nos fala também Giles Lipovetsky, em seu livro “A era do vazio: 

ensaios sobre o individualismo contemporâneo” (Lipovestky, 1989), que transforma o 

“indivíduo”, agora des-subjetivado, des-historicizado, fragmentado, homem-máquina 

possuidor de um hiper-corpo, conectado a uma grande rede virtual, não mais sujeito de si, mas 

sujeitado pela máquina/virtual, afastado do simbólico e preso ao mundo de imagens. Não mais 

o indivíduo moderno nem, tampouco, o individualismo moderno, herdeiro do liberalismo 

econômico e das idéias carbonárias, dos séculos XVIII e XIX, mas o neo-individualismo pós-

moderno “decorado pelo narcisismo”, como propõe Jair F. dos Santos (Santos, 2004). 

Poderíamos dizer que o individuo moderno, solidário e responsável, dá lugar ao 

individualismo pós-moderno, selvagem e predador.   

Partindo da hipótese de que, realmente, existe uma condição contemporânea 

denominada pós-modernidade, é possível se observar o quanto ampliou o sofrimento humano 

decorrente das peculiaridades do momento presente, seja como for que o possamos nomeá-lo, 

e que o indivíduo e a subjetividade, certamente, são pontos de tensão neste complexo arranjo 

social e cultural.  
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3.4  A condição humana na pós-modernidade 

Meditação 
Tom Jobim e Newton Mendonça 

Quem acreditou 
No amor, no sorriso, na flor 

Então sonhou, sonhou... 
E perdeu a paz 

O amor, o sorriso e a flor 
Se transformam depressa demais 

 
Quem, no coração 

Abrigou a tristeza de ver tudo isto se perder 
E, na solidão 

Procurou um caminho e seguiu, 
Já descrente de um dia feliz 

 
Quem chorou, chorou 

E tanto que seu pranto já secou 
Quem depois voltou 

Ao amor, ao sorriso e à flor 
Então tudo encontrou 

E a própria dor 
Revelou o caminho do amor 

E a tristeza acabou 

 

Na nossa época, a das democracias liberais, definitivamente tudo repousa sobre o 

sujeito, sobre a sua autonomia econômica, jurídica, política e simbólica. Mas neste mesmo 

período, ao lado das expressões mais enfatizadas da realização de si, encontram-se  as maiores 

dificuldades para sermos nós mesmos. As formas de destituição subjetiva que invadem as 

nossas sociedades revelam-se através de múltiplos sintomas: os colapsos psíquicos, o mal-

estar no campo cultural, a multiplicação de atos de violência e a emergência de formas de 

exploração em vasta escala. Todos estes elementos são vetores de novas formas de alienação e 

desigualdade.  

Tais fenômenos estão fundamentalmente vinculados à transformação da condição do 

sujeito, que acontece sob os nossos olhos em nossas "democracias de mercado". "Ser sujeito", 

a saber, "sermos nós mesmos" e "estarmos juntos", apresenta-se segundo modalidades 

sensivelmente diferentes com relação àquelas típicas das gerações precedentes. A emergência 

deste novo sujeito corresponde a uma fratura na modernidade, que vários filósofos notaram, 

cada um a seu modo. O advento desta época "pós-moderna" caracteriza-se como fenômeno 

que Jean Lyotard, como mencionado anteriormente, foi dos primeiros a enfrentar: o do 

esgotamento e do desaparecimento das grandes sagas de legitimação, especialmente as da 

religião e da política. Assistimos também à dissolução das forças sobre as quais se apoiava a 
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modernidade clássica, assim como ao desaparecimento das vanguardas. Outros elementos que 

ilustram a mudança em ato na modernidade não são estranhos ao que conhecemos sob o nome 

de neoliberalismo; o pós-moderno está para a cultura, assim como neoliberalismo está para a 

economia. Esta mudança, fonte de novo mal-estar na civilização, corresponde ao que 

poderíamos denominar uma afirmação do mecanismo de individuação, há tempo em ato nas 

nossas sociedades. Tal afirmação, ao lado de alguns aspectos positivos ligados ao progresso 

da autonomização do indivíduo, não deixa de gerar sofrimentos inéditos. Se, com efeito, a 

autonomia do sujeito é proclamada em nome do ideal de objetivos emancipatórios, nada nos 

garante que estejamos à altura dos mesmos, especialmente entre as novas gerações expostas 

em cheio a esta exigência. 

Não podemos, portanto, nos surpreender com a famosa "falta de referências dos 

jovens", que experimentam nova condição subjetiva da qual ninguém ( e menos ainda os 

responsáveis pela sua educação) possui as chaves. Além disso, é ilusório acreditar que, para 

afastar os danos, possa bastar alguma aula de moral da maneira antiga. Este sistema já não 

funciona porque a moral deve ser feita "em nome de"; e exatamente já não se sabe bem em 

nome de quem ou de que falar aos jovens. A falta de um enunciador coletivo confiável 

caracteriza a situação do sujeito pós-moderno, que sente ser-lhe imposto o "fazer por si 

mesmo" sem que possua os meios para tal, e sem que antecedência histórica ou geracional 

alguma se dirija para ele, nem seja legitimada a fazê-lo. Mas o que é precisamente um sujeito 

autônomo? E até que ponto tal noção tem algum sentido, se o "sujeito", como demasiado 

facilmente se esquece, é de fato o subjectus latino, termo que designa a condição de quem está 

submetido? E submetido a quê? 

Esta pergunta sempre revestiu-se de grande interesse para a filosofia e para nossa 

pesquisa. O ser humano é uma substância que não recebe a própria existência de si, mas de 

um outro, a que sucessivas ontologias atribuíram nomes diversos: a Natureza, as Idéias, Deus 

ou... o ser. O ser, qualquer que seja, nunca deixou de encarnar-se na história humana. E é esta 

construção histórico-política, esta ontologia, que aparece subvertida pela passagem à pós-

modernidade, da qual constitui uma nova etapa. 

Para designar esta realização do ser na história tomaremos de empréstimo a Lacan o 

termo "Outro" para poder distingui-la melhor do seu aspecto puramente especulativo, 

incluindo as suas dimensões simbólicas e clínicas. Que figuras do Outro construiu o ser 

humano para se submeter a elas, antes de se pôr na posição de libertar-se de qualquer Outro? 

Se o "sujeito" é o subjectus, o submisso, então a história aparece como sucessão de 

submissões a grandes figuras postas no centro de configurações simbólicas, que se podem 
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elencar com bastante facilidade: a Physis do mundo grego; o Deus dos monoteísmos; o Rei 

das monarquias; o Povo das Repúblicas; a Raça do nazismo; a Nação, com o advento da 

soberania; o Proletariado no comunismo... A saber, sagas diferentes, cada uma a seu tempo 

tendo que se edificar para apoiar com todo vigor construções, realizações e também 

cenografias fortemente comprometedoras. Todas essas configurações não se equivalem entre 

si: os vínculos, as relações sociais e o estar juntos mudam de acordo com a figura do Outro 

escolhida. Contudo, o que se mantém constante é a relação de submissão - e, obviamente, os 

esforços concomitantes para fugir da mesma.  

Em todo lugar, foram realizados textos, gramáticas e todo um campo de saberes que 

objetivavam submeter o sujeito, ou seja, produzi-lo como tal, dirigir os seus modos - 

claramente diferentes em cada situação - de trabalhar, de falar, de crer, de pensar, de habitar, 

de comer, de cantar, de morrer, etc. E o que nós denominamos "educação" é o que sempre foi 

efetivado institucionalmente com relação ao tipo de submissão a alcançar a fim de produzir 

sujeitos. No centro dos discursos do sujeito é colocada uma figura, um ou mais seres 

discursivos - diabos, demônios - nos quais ele crê como se fossem reais: seres que diante do 

caos garantem ao sujeito uma permanência, uma origem, um fim, uma ordem. O Outro 

consente a função simbólica, na medida em que fornece ponto de apoio ao sujeito para que os 

seus discursos repousem sobre um fundamento. 

A modernidade pode, assim ser caracterizada como espaço coletivo em que o sujeito é 

definido por estas diferentes formas de manifestação do Outro. Somos modernos quando o 

mundo deixa de ser fechado para tornar-se aberto, ou melhor, "infinito", também nas suas 

referências simbólicas. A modernidade é, pois, um espaço em que se encontram sujeitos como 

tais, submissos aos deuses, a Deus, ao Rei, à República, ao Povo, ao Proletariado... Todas as 

definições coabitam na modernidade, que ama, mais do que a qualquer outra coisa, a 

transmutação de uma em outra; explica-se dessa forma o fato de estar perenemente "em 

crise", o aspecto movimentado, "crísico" e crítico da modernidade.  

Último aspecto é evidentemente decisivo no que diz respeito à instrução, a qual, 

enquanto instituição que interpela e produz sujeitos modernos, pode existir unicamente como 

espaço definido pelo pensamento crítico. Falando globalmente, o sujeito moderno era, pois 

um sujeito crítico e sujeito a neuroses. Mas hoje esta dupla definição caiu. Por quê? A 

resposta está em que já não há figura alguma do Outro que seja ainda válida na pós-

modernidade. Parece que todos os exemplos, já pertencentes à modernidade, ainda sejam 

possíveis e estejam disponíveis, mas que nenhum deles disponha do prestígio necessário para 
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se impor. Todos foram atingidos pelo mesmo sintoma de decadência. Além disso, observou-se 

constantemente o declínio da figura do Pai na modernidade ocidental.  

Se os períodos precedentes definiam espaços delineados pela distância entre o sujeito e 

o seu elemento fundante, então a pós-modernidade é definida pela abolição da distância entre 

o sujeito e o Outro. A pós-modernidade democrática corresponde assim à época em que se 

começou a definir o sujeito através de sua autonomia, especialmente jurídica, e a dar ao 

sujeito falante uma definição auto-referencial. Por outras palavras, a autonomia jurídica, 

assim como a liberdade mercantil, eventualmente total, são absolutamente congruentes com a 

definição auto-referencial do sujeito. 

Por isso, a análise do devir decadente do Outro no período pós-moderno deve 

compreender os tempos neoliberais em que vivemos definidos pelo grau máximo de 

"liberdade" econômica atribuída aos indivíduos. O que chamamos de "mercado" não tem, de 

fato, a validade de um novo Outro, pois está bem longe de assumir a questão da origem, da 

auto-fundação. É aqui que se flagra o limite fundamental da economia de mercado, na sua 

pretensão de assumir ao mesmo tempo a relação pessoal e a relação social.  

 No momento mesmo em que é atribuído a cada sujeito a tarefa de ser-si-mesmo, 

encontra-se a máxima dificuldade, senão a impossibilidade de sermos nós mesmos. Explica-se 

assim a multiplicação, nas sociedades pós-modernas, das técnicas para agir sobre si mesmo, 

verdadeiras próteses identitárias que são aplicadas lá onde está em curso a destituição do 

sujeito. Por exemplo, os programas televisivos, que transmitem cenas ordinárias de vida, ou o 

uso de estimulantes psicotrópicos, - de que o doping constitui apenas um aspecto - para 

aumentar as capacidades individuais. 

Com a pós-modernidade, a distância em relação ao Outro tornou-se distância de si 

mesmo em relação a si mesmo. O sujeito pós-moderno não é apenas defasado, mas é 

dissociado, descentrado. O sujeito pós-moderno encontra-se assim às voltas com a própria 

auto-fundação, em que pode certamente ser bem sucedido, mas encontrando-se 

constantemente em confronto com falências mais ou menos graves. Esta distância interna do 

sujeito em relação a si mesmo, que se descobre inerente ao sujeito pós-moderno, modifica 

muito o diagnóstico de Freud sobre o sujeito moderno, levado à neurose. O sujeito pós-

moderno parece destinado a uma condição subjetiva definida por um estado limite entre 

neurose e psicose, cada vez mais preso entre melancolia latente, impossibilidade de falar em 

primeira pessoa, ilusão de onipotência e fuga para frente na direção de falsos eus ou 

personalidades emprestadas, quem sabe múltiplas, oferecidas em profusão pelo mercado. Por 

exemplo, a chamada depressão, doença da alma, atinge hoje permanentemente parcelas 
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elevadas da população (fala-se de 15-20% dos indivíduos rotativamente). Aquela que um 

tempo era denominada a "paixão triste", transformou-se em bloqueio da ação e da iniciativa, 

diante da qual se reage com crescente recurso às curas médicas e especialmente aos anti-

depressivos , dos quais o Prozac se tornou o emblema.  

Nos Estados Unidos, o uso maciço de Ritalina36 pelos jovens que apresentam sintomas 

de agitação testemunha medicalização cada vez mais generalizada dos distúrbios 

comportamentais. Na época pós-moderna já não é o sentimento de culpa neurótico que define 

o sujeito, mas um sentimento de onipotência, quando se é bem-sucedido, ou de total 

impotência, quando se é mal-sucedido. Dito de outra forma, a vergonha (para consigo mesmo) 

substituiu os sentimentos de culpa (para com os outros)... Sem referências para poder fundar 

uma anterioridade e uma exterioridade simbólicas, o sujeito não consegue expandir-se em 

espacialidade e em temporalidade suficientemente amplas. E fica assim grudado a um 

presente no qual tudo se joga. 

A relação com os outros torna-se problemática, na medida em que a própria 

sobrevivência pessoal se encontra muitas vezes posta em dúvida. Se tudo se joga no 

momento, então o projeto, a antecipação, o repensar tornam-se operações muito 

problemáticas. O universo inteiro crítico vem a ser atingido. O que fazer se já não há mais um 

Outro?  

Construir-se sozinho, utilizando necessariamente os numerosos recursos das nossas 

sociedades. Tudo bem, mas a autonomia é exigência que nem todos os sujeitos conseguem 

satisfazer. Aqueles que o conseguem são frequente e exatamente aqueles que antes haviam 

sido "alienados", e tiveram que lutar para libertar-se. Neste sentido, o aparente estado de 

liberdade promovido pelo neoliberalismo é uma miragem. Não existe a liberdade como tal, 

mas apenas há libertações. Eis o motivo pelo qual quem nunca foi alienado nem por isso é 

livre, como poderia levar a crer a formulação de Pierre Bourdieu a respeito do "culto do 

indivíduo isolado, mas livre". Mais do que livres, os novos indivíduos estão abandonados. 

Por isso, tornam-se fácil presa de tudo que parece poder satisfazer as suas 

necessidades imediatas, e tornam-se cômodos alvos do poderoso aparelho que é o mercado. 

Há várias tendências que procuram remediar a carência do Outro. A primeira é o bando, ou a 

chamada multidão. Quando falta o outro, e não se é capaz de fazer frente sozinhos à 

                                                           
36 Ritalina  é o metilfenidato, um estimulante do grupo dos anfetamínicos. Suas principais indicações são para o 
tratamento do défict de atenção com hiperatividade em crianças e depressão no idoso. Existe muito preconceito 
contra essa medicação, mesmo por parte de médicos. Apesar das substâncias desse grupo serem muitas vezes 
usadas de forma ilegal por proporcionarem estados alterados de consciência, sua eficácia e segurança médicas 
quando são usadas corretamente, estão mais do que comprovadas. 
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pretendida autonomia ou auto-fundação, pode-se sempre tentar alcançá-lo em grupo. Basta 

fazer referência a uma pessoa compreendendo vários corpos distintos. O bando é marcado 

pelo transitivismo: dado que se pertence a uma mesma pessoa, se alguém cai o outro pode 

machucar-se. O bando possui nome coletivo que cada um traz de fora; tem sua própria 

assinatura, sua própria sigla, o seu "tag", o seu "logotipo" para assinalar e delimitar o próprio 

território. A variante do bando é a gangue, grupo que se impõe com métodos apressados: 

racket, agressões, regulamento de contas... 

A segunda tendência consiste na escolha de uma seita como substituição da carência 

do Outro. Para suprir a esta falta, pode erigir-se com toda força uma espécie de Outro que 

ofereça ao sujeito garantia absoluta contra qualquer risco de ausência. Também a terceira 

tendência apresenta a característica de uma substituição. O Outro é reconstituído não mais no 

plano do desejo, mas da necessidade. Tal processo ativa-se na tóxico-dependência. Quanto 

menos, é possível identificar desta forma onde acabou ficando aquele Outro de que se sofre a 

falta: reduzido a produto químico, contanto que provoque a máxima dependência e se possa 

buscá-lo sob a única condição de se tornar escravo do mesmo. 

A quarta tendência de certa forma vai ainda além, pois corresponde à tentativa de 

tornar-se o Outro. Mostram-se então os sinais de onipotência, e se arroga o direito de vida ou 

de morte sobre os próprios semelhantes, dotando-se de poderes considerados mágicos. Tais 

tendências não se referem exclusivamente aos vários tipos de delinquência, mas estão 

presentes, de forma bastante difusa, no conjunto do corpo social. Exemplo disso é a tendência 

a usar as tecno-ciências para libertar-se das limitações inerentes às bases materiais da vida. 

Recorre-se de bom grado a elas para reforçar o sentimento de onipotência do sujeito, que 

prova a necessidade de sair de uma limitação restrita no tempo (um "agora") e no espaço (um 

"aqui”).  

Vale à pena observar que a atual cultura da informação não deve ser vista separada de 

um neo-analfabetismo que ameaça a transmissão geracional: pense-se no declínio da leitura 

entre as gerações jovens, na falência do ensino que produz cada vez mais diplomados semi-

analfabetos, no divórcio da escola em relação à vida. Em todo lugar, as tecno-ciências 

reforçam as tendências do sujeito pós-moderno a libertar-se dos limites orgânicos através da 

criação do que é definido como hiper-real... 

O momento nos obriga a uma reflexão de vasto alcance. Para além da crítica a um 

sistema econômico iníquo, e do esforço para compreendermos os mecanismos de destruição 

das instâncias coletivas e do "estar juntos", faz-se necessária uma renovada reflexão sobre o 

indivíduo, sobre o "ser-si-mesmo". A condição subjetiva produzida pela modernidade está 



 

 

69 

ameaçada. Portanto, não podemos deixar que o espaço crítico construído entre tantas 

dificuldades no decurso dos séculos passados, se volatilize ao longo das próximas gerações. 

  O pensamento pós-moderno de fim-da-história não antevê um futuro para nós muito 

diferente do presente, perspectiva que ele curiosamente vê como motivo de comemoração. 

Mas há de fato a possibilidade de um futuro desses entre vários, e ele se chama fascismo. O 

maior teste do pós-modernismo, ou no caso de qualquer outra doutrina política, é como ele 

poderia chegar a isso. O conjunto da sua obra acerca do racismo e da etnicidade, da paranóia 

de pensar a identidade, dos perigos da totalidade e do medo da diferença: tudo isso, junto com 

seus insights aprofundados sobre as artimanhas do poder, sem dúvida revelar-se-ia de 

considerável valor. Mas seu relativismo cultural e seu convencionalismo moral, seu ceticismo, 

pragmatismo e bairrismo, seu desagrado com idéias de solidariedade e organização 

disciplinada, sua falta de qualquer teoria adequada de ação política: tudo isso compõe a 

sociedade do espectador, da indiferença, cínica, que nos leva a hipertrofia de nós mesmos 

difundindo a crença que o “o homem é uma obra que tende ao fracasso pois, mal nasce 

começa a morrer”.   

Mesmo conscientes de nossa incompletude, somos capazes de nos saber inacabados, 

condicionados, capazes de nos assumir como objetos, mas mesmo assim nos arriscamos a ser 

sujeitos, porque determinados. Perante a inteligência mecanicista, o futuro já é sabido. A luta 

por um futuro já conhecido à priori prescinde de esperança. A desproblematização do futuro 

como propõe algumas correntes ditas pós-modernas, à luz de uma compreensão mecanicista 

da história, nos rouba o sonho, a utopia, a esperança o que é motivo de repúdio e indignação. 

 Somos seres excepcionais no contexto da natureza. Nossa vida não se restringe ao 

mero subsistir, pois a dimensão humana da vida nos projeta na procura do sentido para o 

existir transformando a subsistência em existência. A diferença entre a mera subsistência 

natural da vida e a procura de sentido para a existência constitui o diferencial da vida humana; 

ela não se conforma com o sobreviver e busca um porquê para viver; não aceita usufruir uma 

vida natural e, por isso, debate-se à procura de um sentido humano que sobre-naturalize a 

vida. Esta cisão operada entre o mero sobre-viver e a busca de sentido para viver define a 

identidade do humano. Esta busca de sentido, tão específica da vida humana, lhe conforta 

experiências únicas, entre elas a experiência do futuro, a noção de contingência e experiência 

do desejo de plenitude.  Interessa-nos não só uma perspectiva de aproximação ao humano, 

mas apreender alguns modos de saborear a existência, isto é, ensejar perspectivas de sabedoria 

que justifiquem o sentido da historicidade humana. 
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CAPÍTULO 2 

 

Juventude, Educação e Trabalho no Brasil: dilemas e contradições 

 

“[...] o mercado de trabalho é freqüentemente o lugar da decepção e do desencanto, 
após o espaço protegido da escolaridade. A maior parte dos jovens experimentam 
um fosso entre suas aspirações e a realidade concreta do mercado de trabalho. [...] Á 
exceção dos jovens que dispõem de meios para concretizar um projeto de auto-
realização do campo profissional, a maioria não encontra mais num emprego 
assalariado um modo satisfatório de auto-realização.” (BAJOIT e FRANSSEN, 
1997, p. 94) 
 

“A cotidianidade [da classe operária] se compõe sobretudo de pressões e comporta 
um mínimo de apropriações [...] A apropriação pelo ser humano do seu desejo acha-
se, no mundo moderno, suspensa a meio caminho entre o real e o possível, na 
transição entre a ação prática e o imaginário”.        (LEFEBVRE, 1991, p. 94-101) 
 

 

 Toda discussão que se pretenda produzir sobre binômio trabalho e educação deve ter 

como pressuposto as condições econômicas, políticas e sociais de um país. Quando essa 

mesma discussão enfoca a juventude37, as especificidades suscitam um olhar cauteloso 

notadamente quando o eixo de análise busca situar os jovens pobres na relação entre trabalho 

e educação.  

 A juventude é uma etapa de vida entendida como uma produção histórica, que existe 

como experiência do seu tempo, como expressão de relações sociais e culturais. Para além 

desses paradigmas, é preciso entender que não há apenas uma juventude, mas várias, que 

vivem a condição de ser jovem não somente do ponto de vista biológico, mas de caráter 

simbólico. Peralva (1997) afirma que as sociedades contemporâneas, especialmente para 

aquelas onde há maior distribuição de renda per capita, adiam o ingresso do jovem no mundo 

do trabalho e ampliam os lastros da escolarização, o que contribui para construir um modelo 

cultural da juventude.  Essa tensão entre ciclos da vida e inserção nos modelos estruturais da 

sociedade, entre a juventude como categoria geracional e como sujeito que expressa uma 

diversidade precisa ser equacionada nos estudos sobre o tema. Fala-se hoje em juventude 

como uma experiência plural e multifacetada, marcada por condição de classe, gênero, etnia, 

possibilidade (ou não) de ingresso no mundo do trabalho formal. Alguns estudos, entre tantas 

produções, ao evidenciar a existência dessas diferenças na contemporaneidade, sinalizam para 

os altos índices de homicídio, para os indicadores de exclusão do sistema de ensino regular, 
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para as estatísticas do protagonismo desses jovens no cenário da violência nas grandes cidades 

brasileiras e para as limitações de suas inclusões no mercado de trabalho formal.  

É uma realidade que insiste em não apresentar outras cores, adornadas em terras 

paridas na mestiçagem. Excluídos de sua condição de cidadania, de uma formação adequada 

às exigências do mercado de trabalho, os jovens são levados desde cedo ao trabalho precário38 

motivado por impactos produzidos pelos processos de globalização em curso, pela 

modernização das formas de reprodução do capital, construindo um mercado mundial de 

forma a seguir sua natureza intrínseca de acumulação, concentração e centralização onde a 

pobreza e a “exclusão”39 ou inclusão precária ganham força. A complexidade destes processos 

indica a profundidade em que os mecanismos de exclusão social atuam sobre todos nós, mas 

principalmente sobre a população juvenil, afetando diversas esferas da vida social e  

comprometendo não só as formas de reprodução da vida material de cada sujeito, suas 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho até a organização das instituições políticas 

de ordenamento da vida social. É a perpetuação dos ciclos de pobreza onde se evidenciam a 

falta de acesso a um conjunto de bens, materiais ou simbólicos, pela expropriação dos direitos 

civis e sociais.  

São os jovens o alvo preferencial da violência multifacetada que se instaura no plano 

institucional e no tecido social e cultural, naturalizando a transgressão e a negligência dos 

direitos elementares. Como sintetiza Veríssimo (1996) “o paraíso que o neoliberalismo 

triunfante oferece ao capitalismo no mundo todo não é o da exclusão sem represália, é o da 

exclusão sem culpa”. 

 Frente a esse contexto, contempla-se aqui um olhar que recai sobre o desenvolvimento 

de políticas públicas onde Educação e Trabalho ganham centralidade permitindo uma análise 

mais aprofundada da formação profissional no Brasil em razão dos novos processos de 

acumulação do capital e ordenamento do trabalho por políticas neoliberais de ajuste 

                                                                                                                                                                                     
37 Neste trabalho, entende-se juventude como uma categoria social e, para compreendê-la, é necessário recorrer à 
forma como os jovens expressam seus comportamentos, gestos, desejos, suas opções de vida, emoções, paixões.   
38 Em 2001, segundo o IBGE, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, havia no Brasil 
cerca de 5,5 milhões de crianças e jovens trabalhando. Mais de um milhão deles não freqüentavam a escola 
quase 49% trabalhavam sem remuneração. Com relação à faixa etária entre 15 a 17 anos, do total de 10.306.707 
jovens, 3.250.541 estavam exercendo algum tipo de atividade.  
39 Quanto ao uso da categoria “exclusão”, Frigotto nos adverte quanto ao seu uso indiscriminado, ou abusivo, 
que a categoria possa nos induzir a nos fixar apenas no fenômeno e na totalidade das formas sociais capitalistas  
e nos conduza, no plano das políticas públicas, a uma postura reformista e conservadora, portanto insuficiente 
para apreender a crise estrutural do trabalho assalariado e a radicalização da desigualdade na atual crise do 
sistema capital. Citando Bourdier e Vacquant seria o mesmo que nos levar a desvendar “o aparentemente sem 
origem”. Conclui que a categoria exclusão não é analítica, pois não atenta para as causas estruturais e globais das 
relações capitalistas. No entendimento de Frigotto e a nosso ver, o debate sobre exclusão social situa-se 



 

 

72 

econômico. A nova dinâmica social imposta redesenha um perfil de trabalhador a luz de 

novos paradigmas que vêm definindo na atualidade o cenário econômico do país, forjado, 

inclusive e historicamente, por diferentes rostos de juventude. Para o jovem pobre, a 

concepção do binômio Trabalho-Educação se constrói reafirmando os lugares sociais desses 

sujeitos na dinâmica do capital. 

 

 

1- Nossa noção de juventude  

 

 Inicialmente é importante destacar que o conceito de “juventude” não pode ser 

encerrado em esquemas modulares tendentes à homogeneização. A pluralidade e as 

circunstâncias que caracterizam a vida juvenil exigem que os estudos incorporem o sentido da 

diversidade e das múltiplas possibilidades do sentido de ser jovem. Essa diversidade presente 

no cotidiano nem sempre encontra correspondência nas representações existentes na 

sociedade sobre a juventude; é comum que sejam ancoradas em modelizações sobre o que 

seria o jovem típico e ideal. Quase sempre os modelos se espelham em jovens de classe média 

e alta – as propagandas comerciais não se cansam de recorrer a esse padrão sedutor para o 

consumo –, reforçando estereótipos nas relações entre as classes sociais.  

Um balanço sobre os estudos acerca da temática da juventude no Brasil, nas últimas 

décadas, aponta que a maior parte das reflexões no meio acadêmico se destina a discutir os 

temas e instituições na vida dos jovens; ainda é pequena a incidência de investigações que se 

dediquem a perceber como os jovens vivem e elaboram suas situações de vida. Só 

recentemente ganhou certo volume o número de estudos voltados para a consideração dos 

próprios jovens e suas experiências, formas de sociabilidade e atuação (Abramo, 1997, 

Spósito, 2002). Os jovens se constituem em um segmento populacional de grande 

importância, entretanto, suas necessidades, práticas coletivas e as políticas a eles destinadas 

ainda são pouco conhecidas.  

Deparamo-nos, quase que frequentemente, com uma série de imagens a respeito da 

juventude que interferem na nossa maneira de compreender os jovens. Uma das mais 

arraigadas é a que enxerga a juventude em sua condição de transitoriedade, na qual o jovem é 

um “vir a ser”, tendo, no futuro, na passagem para a vida adulta, a confirmação do sentido das 

suas ações no presente. Sob essa ótica, há uma tendência de encarar a juventude na sua 

                                                                                                                                                                                     
claramente no campo da antinomia – incluído excluído – tendo muito mais a ver com o discurso e o embate 
político do que com as situações concretas.  
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negatividade, “o que ainda não se chegou a ser” (Salem, 1986), negando o presente vivido. 

Essa concepção está muito presente na escola: em nome do “vir a ser” do aluno, traduzido no 

diploma e nos possíveis projetos de futuro, tende-se a negar o presente vivido do jovem como 

espaço válido de formação, bem como as questões existenciais que eles expõem, bem mais 

amplo do que apenas o futuro. 

Outra imagem presente se refere a uma visão romântica da juventude, cristalizada a 

partir dos anos sessenta, resultado, entre outros, do florescimento da indústria cultural e de um 

mercado de consumo dirigido aos jovens, que se traduziu, entre outros, em modas, adornos, 

locais de lazer, músicas, revistas, etc. (Abramo,1994).  

 Nessa visão, a juventude é reduzida a um tempo de liberdade, de prazer e de 

expressão de comportamentos exóticos. A essa idéia se alia a noção de moratória, como um 

tempo para o ensaio e erro, para experimentações, um período marcado pelo hedonismo e pela 

irresponsabilidade, com uma relativização da aplicação de sanções sobre o comportamento 

juvenil. Mais recentemente acrescenta-se outra tendência em perceber o jovem reduzido 

apenas ao campo da cultura, como se ele só expressasse a sua condição juvenil nos finais de 

semana ou quando envolvido em atividades culturais. 

Essas imagens convivem com outra: a juventude vista como um momento de crise, 

uma fase difícil, dominada por conflitos com a autoestima e/ou personalidade. Ligado a essa 

idéia, existe uma tendência em considerar a juventude como um momento de distanciamento 

familiar, apontando para uma possível crise da família como instituição socializadora. Alguns 

autores ressaltam que a família, junto com o trabalho e a escola, estaria perdendo o seu papel 

central de orientação e de valores para as gerações mais novas (Zaluar,1997). 

Torna-se necessário pôr em questão essas imagens, pois quando arraigados nesses 

“modelos” socialmente construídos, corremos o risco de analisar os jovens de forma negativa, 

enfatizando as características que lhes faltariam para corresponder a um determinado modelo 

de “ser jovem”. Dessa forma não conseguimos apreender os modos pelos quais os jovens 

reais, principalmente se forem das camadas populares, constroem a sua experiência como tais.  

Elaborar uma definição da categoria da juventude não é fácil, principalmente porque 

os critérios que a constituem são históricos e culturais. Muitos autores já se debruçaram sobre 

o tema, trazendo importantes contribuições. Não é nosso propósito aqui recuperar toda essa 

discussão40. Limitaremos-nos a explicitar a nossa posição, ressaltando a dimensão da 

diversidade presente na mesma.  

                                                           
40 Para uma  discussão mais aprofundada a respeito da noção de juventude, ver Feixa(1998), Dayrell (1999, 
2001), Pais (1993), Peralva (1987), Spósito (1983,2001), Grinspun (1999) entre outros.  
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Entendemos, como Peralva (1997), que a juventude é, ao mesmo tempo, uma condição 

social e um tipo de representação. Se há um caráter universal dado pelas transformações do 

indivíduo numa determinada faixa etária, na qual completa o seu desenvolvimento físico e 

enfrenta mudanças psicológicas, é muito variada a forma como cada sociedade, em um tempo 

histórico determinado e, no seu interior, cada grupo social vai lidar e representar esse 

momento. Essa diversidade se concretiza nas condições sociais (classes sociais), culturais 

(etnias, identidades religiosas, valores), de gênero e também das regiões geográficas, dentre 

outros aspectos. 

Construir uma noção de juventude na ótica da diversidade implica, em primeiro lugar, 

considerá-la não mais presa a critérios rígidos, mas sim como parte de um processo de 

crescimento numa perspectiva de totalidade, que ganha contornos específicos no conjunto das 

experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social. Significa não entender a 

juventude como uma etapa com um fim predeterminado, muito menos como um momento de 

preparação que será superado ao se entrar na vida adulta. Nessa direção, Melucci (1992) nos 

propõe outra forma de compreender a adolescência e a juventude. Para ele, existe uma 

sequência temporal no curso da vida, cuja maturação biológica faz emergir determinadas 

potencialidades. Nesse sentido, é possível marcar um início da juventude quando fisicamente 

se adquire o poder de procriar, quando a pessoa dá sinais de ter necessidade de menos 

proteção por parte da família, quando começa a assumir responsabilidades, a buscar a 

independência e a dar provas de auto-suficiência, dentre outros sinais corporais e 

psicológicos. Mas, para o autor, uma sequência temporal não implica necessariamente uma 

evolução linear, na qual ocorra uma complexidade crescente, com a substituição das fases 

primitivas pelas fases mais maduras, de tal forma a cancelar as experiências precedentes.  

Alguns sociólogos, ao contrário, defendem a idéia de que os fenômenos evolutivos 

presentes nas mudanças dos ciclos vitais são fatos que dizem respeito a cada momento da 

existência, fazendo das mudanças ou transformações uma característica estável da vida do 

indivíduo. Assim, a adolescência não pode ser entendida como um tempo que termina, como a 

fase da crise ou de trânsito entre a infância e a vida adulta, entendida como a meta última da 

maturidade. Mas representa o momento do início da juventude, um momento cujo núcleo 

central é constituído de mudanças do corpo, dos afetos, das referências sociais e relacionais. 

Um momento no qual se vive de forma mais intensa um conjunto de transformações que vão 

estar presentes de algum modo ao longo da vida. 

 

                                                                                                                                                                                     
  



 

 

75 

Dessa discussão entendemos a juventude como parte de um processo mais amplo de 

constituição de sujeitos, mas que tem suas especificidades que marcam a vida de cada um. A 

juventude constitui um momento determinado, mas que não se reduz a uma passagem, 

assumindo uma importância em si mesma. Todo esse processo é influenciado pelo meio social 

concreto no qual se desenvolve e pela qualidade das trocas que esse proporciona. Assim, os 

jovens sobre os quais nos referiremos prioritariamente nesta pesquisa constroem determinados 

modos de ser jovem que apresentam especificidades, o que não significa, porém, que haja um 

único modo de ser jovem nas camadas populares.    

É nesse sentido que enfatizamos a noção de juventudes, no plural, para enfatizar a 

diversidade de modos de ser jovem no Brasil hoje. Assim compreendida, procuramos articular 

a noção de juventude à de sujeito inserido numa realidade social e histórica marcada pelo 

aumento da insegurança e por um processo de naturalização da exclusão e da violência. 

 

2- Ser jovem trabalhador no contexto histórico brasileiro 

 

Entender os sentidos da formação profissional no Brasil exige um olhar caleidoscópico 

que permita recuperar a dualidade histórica presente no sistema educacional brasileiro. É 

preciso assinalar que desde o Brasil-Colônia, trabalho e educação, exploração e 

analfabetismo, estiveram intrinsecamente a serviço do modelo econômico agrário-exportador 

e dependente (Ribeiro, 1987). A educação destinada ao trabalhador apresentava características 

distintas daquela oferecida aos filhos da elite, sendo esta última de fundo abstrato, distante do 

mundo e da realidade, priorizando o ensino superior e deixando ao abandono a educação 

primária, já que os filhos das famílias ricas podiam receber um ensino individualizado junto 

aos preceptores ou serem enviadas aos colégios internos.  

Desde a fase jesuítica na educação colonial, o acesso ao saber ler, escrever e contar 

eram destinados a uma pequena camada da população – a dos filhos dos donos de engenho-

de-açúcar. A política colonizadora, escravista e patriarcal, excluía da escola o índio, o negro e 

a grande maioria das mulheres, produzindo uma ampla gama de analfabetos. Através das 

domesticações a população pouco a pouco foi sendo submetida às determinações oriundas das 

camadas dominantes da sociedade colonial (Freire, 1989). A divisão social do trabalho41 

                                                           
41 Ressalta-se que a concepção de trabalho referido nesta pesquisa busca superar a dimensão abstrata do trabalho 
enfocando suas expressões hoje demandadas pelo trabalho precário, terceirizado e temporário. Portanto, 
entendido como processos contraditórios, tanto a educação formal quanto a profissional suscitam 
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estabelecia desde a colônia as distâncias entre os proprietários e os não-proprietários dos 

meios de produção. Se nos engenhos-de-açúcar as domesticações já eram produzidas da 

senzala à casa-grande, elas também se fizeram presentes sobre a mão-de-obra assalariada e 

branca, já emergente no auge do regime de produção com base escravista. Os primeiros 

ofícios presentes no período colonial deram origem à organização da construção civil no 

Brasil42 (Valladares, 1981). 

Sem o intuito de esgotar o debate acerca dos indícios do ensino profissionalizante no 

período colonial, é preciso destacar a presença do trabalho artesanal organizado 

predominantemente com base em corporações de ofício. O termo “ofício” permitia diferentes 

apreensões de sentido. Poderia significar desde um conjunto de práticas que caracterizavam 

uma profissão, passando também por um conjunto de praticantes de uma mesma atividade 

produtiva, além de designar o termo corporação que abrangeria mais de um oficio ou 

profissão (Cunha, 1978). Desde os engenhos, a olaria e a carpintaria empregavam a mão-de-

obra assalariada. E os ofícios desenvolvidos pelos oleiros e carpinteiros exigia que seus 

aprendizes demonstrassem uma certa competência técnica para a aprendizagem, do ponto de 

vista da força física, atenção e habilidade para executar os serviços, além de exigir lealdade ao 

dono do engenho e ao seu capital.  

É lúcido lembrar que, nos colégios jesuítas, os ofícios ligados à construção civil 

também se fizeram presentes e foram intensificados com o advento da mineração e o 

desenvolvimento de núcleos urbanos na colônia dedicados ao comércio no séc. XVII. O 

surgimento da mineração produziu o florescimento dos ofícios de carpintaria, serviços de 

pedreiro, olaria e pintura, visto que empreendiam a construção e a manutenção de igrejas, 

altares, peças sacras em madeira, tetos, etc. Se dentro dos engenhos a submissão se 

demonstrava pela lealdade ao patrão, no ciclo da mineração, o trabalho assalariado envolvido 

com as belas-artes se encontrava ligado a certos padrões de beleza e arte predominantemente 

difundidos pelos católicos conservadores. Sobre a questão da lealdade, é pertinente a análise 

de Teresa Sales (1994), ao afirmar que esse sentimento de sujeição do escravo ao senhor-de-

engenho é a mais antiga expressão da cultura da dádiva, na medida em que irá forjar os 

                                                                                                                                                                                     
reordenamentos diante dos novos desafios postos pelo mercado de trabalho e pelas políticas neoliberais que 
buscam a privatização dos serviços públicos, com expressiva pressão sobre o campo educacional.  
42 As análises aqui empreendidas dos ofícios e corporações no período colonial têm por base os estudos de 
Valladares (1981) e Cunha (1978). 
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alicerces de uma cultura política em que  a cidadania não passa de uma concessão que 

mantém e alimenta as raízes da desigualdade social na cultura política brasileira43. 

No Brasil Império, a vinda da família real portuguesa produziu expressivas mudanças 

especialmente nas cidades do Rio de Janeiro, Vila Rica, Salvador e Recife, estando, portanto, 

diretamente ligadas às demandas administrativas produzidas pela corte. Também se destacam 

as mudanças econômicas e políticas desencadeadas pela ruptura do pacto colonial, 

marcadamente pela abertura dos portos e a revogação do alvará que impedia a instalação de 

manufaturas no Brasil. Essas medidas ampliam a dependência econômica do Brasil ao 

governo britânico, mas sinalizam passos sugestivos rumo à independência em relação ao 

poder imperial português.  

A mudança política em 1822 com a proclamação da independência do Brasil não gera 

uma transformação na estrutura social centrada na manutenção dos privilégios dos grandes 

proprietários rurais e no trabalho escravo. As inovações de ordem cultural com a criação da 

Imprensa Régia (1808), a implantação da Biblioteca Nacional, do Jardim Botânico e do 

Museu Real (a partir de 1810); a chegada da Missão cultural francesa (1816) foram ações 

expressivas no panorama cultural da época na cidade do Rio de Janeiro. São criadas nesse 

contexto as academias da Marinha (1808)  a Real Academia Militar (1810), os Arsenais de 

Guerra da Marinha (1824) e do Exército (1832), intrinsecamente ligados a uma cultura da 

ordem, da civilidade.  

É interessante mencionar que a construção naval propiciou a formação de carpinteiros, 

cavoqueiros (responsáveis pelo corte de pedra em bruto), calafates, pedreiros, pintores e 

canteiros, responsáveis pelo talho de pedra (Valladares, 1981). O trabalho escravo era 

utilizado no séc. XVIII nos arsenais da Marinha que estavam funcionando na Bahia, no Pará e 

no Rio de Janeiro. A escola primária já era desde suas origens na colônia o lugar dos 

excluídos. O futuro dos jovens artífices era marcado pelo ingresso nos arsenais de guerra. O 

ensino dos ofícios era feito nos arsenais da Marinha para a aprendizagem de menores como 

aprendizes, tendo sido regulamentada tal prática a partir de 1857, pelo regulamento que ditava 

as normas de funcionamento das Companhias de Aprendizes Menores dos Arsenais da 

Marinha. 

                                                           
43 O princípio da cultura política da dádiva somente sofrerá uma ruptura no seio da formação social brasileira 
segundo Sales (1994) a partir do séc. XX, mais precisamente no início dos anos 1960, no momento em que os 
trabalhadores rurais são expulsos das grandes propriedades. Contudo, Juarez Lopes (1994) afirma que é preciso 
levar em conta que na virada do séc. XIX para o séc. XX, com o ciclo do café, o ingresso da mão-de-obra 
migrante, e a abolição da escravatura, inicia-se um expressivo processo de diferenciação social localmente 
produzida, de dimensões regionais, especialmente entre a área açucareira do Nordeste e a zona cafeeira do 
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É importante destacar que a aprendizagem técnica dos artífices tinha caráter de 

caridade pública “destinada a amparar os desvalidos”. Nesse sentido os jovens aprendizes 

precisavam “(...) ser necessariamente órfãos, indigentes, expostos da Santa Casa de 

Misericórdia ou filhos de pais reconhecidamente pobres” (Cunha, 1978, p. 3-4).  

Para exemplificar a organização desses centros de formação de artífices pode-se 

analisar as características da Casa dos Educandos Artífices do Pará, criada em 1840. O 

sistema de ensino compreendia uma formação básica elementar, geralmente oferecida pela 

manhã e a aprendizagem dos ofícios propriamente à tarde nos próprios locais de produção: o 

arsenal da Marinha, o arsenal de Guerra, o cais e o hospital. Na escola se começava pelas 

“aulas de primeiras letras”, onde era oferecida a alfabetização dos artífices. Era preciso 

começar pela alfabetização já que de um lado não havia nas províncias um sistema de ensino 

que os atendesse e, de outro lado, em função da condição socialmente desprivilegiada dos 

alunos, que não podiam arcar com o ensino oferecido por preceptores. Da aprendizagem das 

primeiras letras, o mundo do trabalho era o destino do jovem pobre, órfão e desvalido. 

Começam nesses espaços as primeiras práticas de ensino profissional no Brasil.  

Nasce aí a irremediável desqualificação da relação trabalho-educação. 

Subliminarmente aos conteúdos curriculares de desenho, escultura, aritmética, noções gerais 

de álgebra, geometria e mecânica aplicada às artes os alunos aprendiam a conhecer o 

preconceito como deixa transparecer o discurso do Presidente da Província do Maranhão, 

João Antônio de Miranda, na inauguração da Casa de Artífices do Maranhão na qual os 

alunos deveriam receber “muito rigor” na aprendizagem. 

 
Um edifício, dirigido por um hábil, receberá os moços pobres, que lhe forem 
oferecidos, ou escolhidos dentre os recrutados pelos respectivos juízes e órgãos. Ali 
serão conservados e, mantidos debaixo de ordem militar, receberão instrução de 
primeiras letras, e princípios religiosos na primeira parte do dia, e se dirigirão ao 
arsenal, obras públicas e particulares, a fim de serem competentemente instruídos 
naqueles ofícios para que tivessem propensão.                           (CUNHA, 1978) 
 

 
Vale lembrar que não se enfatizava no seio da sociedade da época uma idéia de ser 

jovem, no limite aparecia à condição de estudante (especialmente os filhos da elite) que se 

preparavam para assumir outro papel socialmente colocado na vida adulta. No caso dos 

jovens pobres, ao contrário da já prejudicada condição de estudante, era imposto à condição 

de trabalhador, o que lhes recaia muito precocemente o ingresso na vida adulta.  

                                                                                                                                                                                     
Centro-Sul. O que se quer destacar aqui é que a cultura da dádiva, do favorecimento, presente também no 
Centro-Sul, é um fragmento da estrutura social capitalista (Lopes, 1994). 
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Ainda em meados do séc. XIX expande-se a produção cafeeira diante da crise da 

produção do açúcar e algodão, incrementando as exportações e mantendo as bases 

econômicas da aristocracia rural. Em 1870 é significativa a substituição da mão-de-obra 

escrava pelo trabalho supostamente assalariado de imigrantes, o que contribui, dentre outros 

fatores, para enfraquecer os alicerces da já abalada monarquia. 

Se a aprendizagem nas corporações de ofício constituía o espaço de aprendizagem dos 

jovens artífices no início do Brasil-Colônia, no séc. XIX, no Império a instrução oferecida 

pelas províncias nas Casas de Educandos Artífices seria um registro exemplar das práticas 

dirigidas ao jovem pobre que visava a controlar, refrear as paixões, os “vícios” da juventude. 

Nessa trilha, além dos educandários espalhados pelo país, foi criado em 1866, após muitas 

discussões sobre a validade “... do ensino e instrução nas classes inferiores da sociedade”, 

uma escola noturna de instrução primária de adultos, com uma função moralizadora. Na época 

os argumentos da criação ou não da escola noturna eram de fundo moral já que pela instrução 

os homens “... resistem mais vantajosamente ao arrastamento dos vícios e das paixões e (...) 

curvam-se também obedientes ao cumprimento dos deveres que a sociedade lhes impõe” 

(Cunha, 1979, p. 39).  

Assim, pela educação destinava-se às camadas pobres a submissão aos desígnios de 

uma vida fadada à obediência. A escola noturna a ser oferecida como uma pré-formação para 

os cursos ligados à indústria já ia, pela via ideológica, determinando a posição desses alunos 

(que já eram trabalhadores, inclusive artífices da construção civil no horário diurno).  

A escola noturna de instrução primária para adultos não teve boa acolhida de início, 

apesar de terem sido feito anúncios e do próprio diretor ter ido às oficinas e fábricas à cata de 

alunos. O motivo desse desinteresse estava relacionado, de um lado, à vergonha do analfabeto 

em se apresentar de público e, de outro, porque se eles realizassem o curso não ficariam 

isentos de serem recrutados para o serviço militar junto à guarda nacional, privilégio 

concedido apenas aos estudantes das escolas superiores e secundárias públicas. Então, “para 

que estudar?”, perguntavam-se eles. Como a escola manteve-se vazia por dois anos, aventou-

se inclusive a possibilidade de se “... obrigar os operários que não soubessem ler a freqüentar 

a escola noturna”, exigir “regulamentação do trabalho dos aprendizes, obrigando-os a 

freqüentá-la”, além de se cogitar também a possibilidade de se “proibir o trabalho industrial 

para o escravo” (Cunha, 1971, p. 39). Essa proposta retratava o espírito do ensino a ser 

oferecido e o claro desinteresse dos operários pela alfabetização, talvez em função de que 

aprender a ler e a escrever não se constituía numa exigência fundamental para a aprendizagem 
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de trabalho que realizavam, mas muito mais uma nova obrigação a ser cumprida sem sentido 

e nem valor do ponto de vista social e político na perspectiva desses sujeitos. 

Através da educação no Brasil-Império, garantiram-se as relações de produção e, 

portanto, a sobrevivência do modo de produção escravista e o analfabetismo. No caso das 

corporações de ofício, o controle das relações de produção se dava pela aprendizagem dos 

ofícios, isto é, pelo monopólio, tanto político como do próprio saber, determinado e restrito 

aos seus pares de irmandade. Aos pobres nos centros urbanos emergentes destinava-se o 

mundo do trabalho. A educação, de um modo geral, em concordância com o pensamento 

católico-conservador dominante e com o modo de produção escravista, enfatizava o ensino 

superior e delegava o ensino elementar, secundário e profissionalizante a uma completa 

desarticulação (Cunha, 1978). À Corte, a partir do Decreto-Lei estabelecido em 1834 (que vai 

perdurar em toda a Primeira República), cabia legislar sobre o ensino superior, e às 

províncias, organizar a educação elementar e secundária. Essa dualidade de sistemas ampliava 

cada vez mais o fosso entre a educação destinada à elite e a educação do povo. A mentalidade 

escravocrata que seguirá presente no período republicano irá sedimentar essa visão negativa 

do trabalho destinado aos pobres. A condição juvenil e de classe sofrerão com esse 

enquadramento sócio-cultural. 

Paulatinamente a isso o modo de produção escravista foi dando lugar a novas relações 

de produção. Em fins do Império e início da República a economia cafeeira, o surto de 

industrialização promovido especialmente pelo Barão de Mauá, a presença do imigrante como 

força de trabalho livre gerando o aparecimento de novos extratos sociais e a abolição da 

escravatura, em 1888, foram marcantes para a passagem do modelo agrário-exportador-

dependente e consolidação do modelo agrário-comercial-exportador-dependente (Ribeiro, 

1991). Assim, garantia-se até o fim da Primeira República, em 1930, a consolidação do 

capitalismo no Brasil de forma definitiva.  

Retrocedendo ao séc. XIX, podemos analisar a origem do ensino de ofícios 

manufatureiros no Brasil, que Cunha situa no período de 1808-1820, ressaltando que esse se 

destinava, “desde os primeiros estabelecimentos, salvo raras exceções, [...] a crianças e 

adolescentes pobres, abandonados, ou órfãos, isto é, a marginais dos processos espontâneos 

de reprodução da força de trabalho”44. O autor destaca, ainda, que a iniciativa tinha como 

                                                           
44 CUNHA, L. A. As raízes da escola de ofícios manufatureiros no Brasil. Forum Educacional. Ano 3. nº. 2 
abril/junho 1979. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas. p.27. (grifo do autor). 
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objetivo integrar tais crianças e adolescentes “à sociedade, beneficiando-a com seu trabalho e 

livrá-los da miséria, beneficiando, assim, também, os próprios aprendizes”45.  

 Ainda na primeira metade do século XIX, o Jornal do Comércio publica, em 1839, um 

texto que trata da ampliação do Arsenal do Rio de Janeiro para a oferta do ensino de ofícios, 

no qual é destacada a importância do ato do Ministro da Guerra, Conde de Lages, “mandando 

aumentar os cômodos necessários para a recepção dos órfãos desvalidos que pretendem gozar 

das vantagens que a filantropia nacional proporciona naquela repartição, aos meninos 

brasileiros pobres.”46. 

A referência ao ensino de ofícios manufatureiros evidencia a dualidade histórica 

característica de nosso sistema educacional, que adquire formas e materialidades diversas, 

mas que explicitam, de forma clara, princípios e concepções conservadores, centrados na 

naturalização das desigualdades, como fica evidente na referência aos “desvalidos da sorte” e 

à filantropia necessária para atender aos meninos pobres. 

Na República, a ingerência dos capitais externos se agudiza, e o Brasil começou a 

integrar-se à dinâmica do processo de capitalismo dependente. Produzir expansão quantitativa 

da educação e, portanto, atingir os anseios populares estava fora de cogitação e o debate sobre 

a expansão da educação ficou arrefecido até o início da primeira década do séc. XX. 

 

 

3- A dualidade histórica da Educação no Brasil do século XX 

 

O ensino profissional dirigido aos pobres e desafortunados é estruturado a partir do 

Decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909 e estabelecia o ensino profissional gratuito em 20 

escolas de aprendizes artífices em diferentes estados da federação. Note-se que essa medida 

propositiva acerca do ensino nacional foi uma exceção no contexto da República, já que o Ato 

Adicional à Constituição de 1834 estabelecia uma dualidade de sistemas de ensino. Caberia às 

assembleias provinciais legislar e organizar seus sistemas de ensino de nível primário e 

médio, e ao governo central definir igualmente o ensino primário, médio e superior, mas, 

exclusivamente no município Neutro. O ato Adicional de 1834 vigorou por uma boa parte da 

República, gerando a legalização de percursos de escolarização diferenciados pela 

descentralização do ensino, já que caberia aos estados e municípios também definir o ensino 

                                                           
45  Idem. 
46 JORNAL DO COMÉRCIO, 1839 apud CUNHA, L. A. O ensino de ofícios manufatureiros em arsenais, asilos 
e liceus. Forum Educacional. Ano 3. nº. 3 julho/setembro 1979. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas. p.5. 



 

 

82 

primário profissional. A criação das escolas de aprendizes artífices, em 1909, será o gérmen 

para a emergência das escolas técnicas federais.  

Kuenzer (1999) denomina de “dualidade estrutural” a essa bifurcação histórica dos 

sistemas de ensino no Brasil em trajetórias educacionais diferenciadas. Para os filhos dos 

trabalhadores, além do curso primário era possível realizar o curso rural e o curso 

profissionalizante. No nível ginasial poderiam realizar, exclusivamente, cursos 

profissionalizantes: o normal, o técnico comercial e o técnico agrícola. Nesse contexto, essas 

modalidades educativas não davam ingresso ao curso superior. Aos filhos das elites era 

destinado o ensino primário e a seguir o ensino propedêutico, voltado para o acesso ao ensino 

superior, com subáreas profissionalizantes. Desse modo, a educação brasileira no início da 

República reafirma a separação entre os que devem pensar e os que devem executar, 

estabelecendo uma educação dirigida aos que devem exercer funções instrumentais e os que 

devem exercer uma função acadêmica, reproduzindo, no âmbito educativo, a separação entre 

capital e trabalho, conforme o paradigma taylorismo-fordismo; isto é, da cisão entre aqueles 

que de um lado exercem funções de execução e, de outro, aqueles que exercem atividades de 

planejamento e supervisão (Kuenzer, 1999).  

A década de 1930 trará novos elementos ao debate sobre a formação profissional que 

precisam ser contextualizados. A quebra da Bolsa de Nova Iorque e a superprodução do café 

no Brasil ocorridas no contexto da Revolução de 1930 foram exigindo a passagem progressiva 

de um modelo econômico voltado para a exportação, (que não era mais possível de ser 

realizado), para a satisfação do consumo no mercado interno. 

A crise econômica contribuiu para o surgimento de um novo modelo econômico 

implantado de 1930 a 1964: o de substituição de importações (Romanelli, 1989). Se a 

revolução de 1930 produziu mudanças significativas no modelo econômico, do ponto de vista 

político também gerou um rearranjo da sociedade, permitindo que, pelo afastamento inicial da 

oligarquia agro-exportadora, os grupos ligados aos tecnocratas, aos militares e aos 

empresários industriais, pudessem exercitar o poder. Getúlio Vargas foi empossado na 

presidência, a princípio provisoriamente de 1930 a 1937, e a seguir se impôs à nação no 

chamado Estado Novo, de 1937 a 1945. Foi a partir do Governo Vargas que o Estado passou 

cada vez mais a assumir um papel intervencionista na economia, isto é, voltado para o 

desenvolvimento, assentando as bases para a implantação da indústria pesada no país. 

Vargas fez uso de grande habilidade política na permanente tentativa de conquista dos 

diferentes setores da sociedade pelo chamado populismo-trabalhismo, tendo feito uso ora de 

táticas repressivas para conter o movimento operário, ora por meio da cooptação dos líderes 
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reformadores e a decretação de benefícios sociais como salário mínimo, férias, apoio à 

gestante, dentre outros. Logo após a instalação do Governo Provisório, Vargas criou o 

Ministério do Trabalho, que tinha características corporativas, fazendo concessões que 

visavam à satisfação das exigências populares diante das questões sociais.  

Nesse contexto a formação profissional permanece dualista. Na década de 1940 a 

política econômica favorecia o protecionismo da burguesia industrial, delegando ao 

operariado uma política de salários baixos. Também se intensifica o processo de migração 

interna da população. Os trabalhadores rurais expulsos de suas terras iam para as grandes 

cidades em busca de melhores condições de vida e vendiam a sua força de trabalho a qualquer 

preço. Visivelmente se multiplicava a desigualdade, que se alimentava da fome e do trabalho 

de muitos. A isso se chama desenvolvimento e em seu nome se governa. Nesse paralelo há 

nas cidades uma intensificação das diferenciações profissionais e amplia-se o número de 

ramos profissionais, levando a uma maior oferta da rede escolar para atender aos diferentes 

ramos profissionais que se multiplicam. É lúcido destacar que a qualificação técnico-

profissional foi a  alternativa proposta por Vargas para tentar controlar o processo migratório 

acima mencionado ao visar conter o clamor social, levando ao filho dos trabalhadores uma 

profissão (Guiraldelli Júnior, 1990). Assim, o modelo econômico passou a ser implementado, 

mantendo-se as escolas dirigidas aos filhos das elites e ampliando-se a oferta de escolas 

dirigidas ao ensino técnico-profissionalizante, como meio de preparação de mão-de-obra para 

a indústria e o comércio, além de escolas rurais. A instrução primária continuou não sendo 

atendida numa política nacional até após o Estado Novo.  

A Carta Constitucional outorgada pelo Estado Novo estabelecia que o maior dever do 

Estado seria o oferecimento do ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes 

menos favorecidas a ser cumprido com o apoio das indústrias e sindicatos econômicos. A 

ênfase nesses aspectos não era fortuita: pelo oferecimento de uma educação técnico-

profissional, no meio urbano e rural, estrategicamente combatiam-se tanto os problemas dos 

“inadaptados sociais”, submetendo-os ao mundo do trabalho, como também ás idéias 

bolcheviques. A educação passou a ser, portanto, um instrumento de manutenção e defesa da 

ordem social vigente, como meio de difusão do Estado Novo, “do culto à Pátria e das 

tradições”, ligada ao binômio “educação-segurança” (Guiraldelli Jr, 1990; Paiva, 1987; 

Arruda & Caldeira, 1986). 

A preocupação referente ao ensino técnico-profissionalizante gerou a criação do 

SENAI (1942), do SENAC (1946) e das Leis Orgânicas do Ensino - também chamadas de 

Reforma Capanema - concernentes ao ensino industrial (Decreto n.º 4.073 de 30/01/1942 e do 
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ensino técnico-comercial Decreto n.º 6.141 de 28/12/1943. Essas medidas foram implantadas 

sem, ao menos, ter sido organizado objetivamente o ensino primário no país. Em 1942 

também são criadas as escolas técnicas de artes e ofícios, germinadas em 1909. Essas leis 

oficializaram a estrutura escolar, do primário ao ensino superior, sendo que o ensino 

secundário, normal e industrial permitia o acesso ao ensino superior na mesma área, enquanto 

o ensino comercial e agrícola resumia-se ao ensino primário e técnico na mesma área. 

Também ratifica-se, nesse conjunto, as iniciativas públicas e privadas diante das demandas 

postas pelo crescimento econômico fundado no paradigma fordista-taylorista. 

Confirma-se, de novo, um ensino bifurcado e seletivo, um verdadeiro dualismo 

educacional, ratificando os destinos escolares diferenciados para os jovens pobres e os jovens 

ricos. É bom assinalar que a lei Orgânica do Ensino Primário só se efetivou em 1946, após a 

saída (temporária) de Vargas que, durante o seu governo, criou uma legislação estruturando o 

ensino-técnico e profissionalizante  sem, contudo, resolver os problemas da educação básica 

de qualidade no país. O surgimento dessas instituições e dos cursos profissionalizantes estava 

vinculado a uma necessidade de redefinição de importação de pessoal técnico qualificado. A 

Segunda Guerra Mundial incentivou essa demanda, visto que não era possível manter a 

importação de técnicos do mesmo modo que não era possível manter a importação de 

produtos não-duráveis (Romanelli, 1989). Essa indústria de bens não-duráveis levou às 

primeiras indústrias de base, que permitiram, por exemplo, a produção de aço, de energia, 

ambas exigindo, cada vez mais, tecnologia e equipamentos avançados. A criação da indústria 

de base preparou, por sua vez, o sustentáculo para o aparecimento da indústria de bens de 

consumo duráveis (automóveis, eletrodomésticos, etc.). A segunda não pode existir sem a 

primeira e todas as duas demandam “know how” e equipamentos sofisticados. Mas como 

obtê-los num país que não investia maciçamente em educação, saúde e pesquisa universitária, 

vivendo ainda, ao final da década de 1950, em tentativas de combate ao analfabetismo?  

 

 

3.1 A dualidade da educação se perpetua na era do milagre econômico 

 

No Brasil, desde antes do Governo Kubitschek, mas mais fortemente a partir dele, ao 

invés de se investir em tecnologia de ponta, a partir da elevação de quadros técnicos no país, 

pelo oferecimento de uma educação de qualidade para toda a população, optou-se pela 

importação de tecnologia. De 1955 a 1960, com o apoio do Governo JK e, posteriormente 
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através de uma política desenvolvida pelos governos militares, de 1964 em diante, incentivou-

se a entrada de multinacionais no país.  

O Governo JK, sob a influência da ideologia produzida com o apoio do Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), instalou o Nacionalismo-desenvolvimentista. Para 

Silvia Manfredi (1981), trata-se de um sistema de idéias e concepções em que implicitamente 

a aceitação do modelo de desenvolvimento sócio-econômico, nos parâmetros capitalistas seja 

orientada para o atendimento dos interesses nacionais, levando em consideração todas as 

classes e grupos de uma sociedade, entendida como um sistema autônomo. Essa ideologia, 

aliada às idéias desenvolvidas em torno da economia da educação e do aparato técnico-

burocrático que se formava, começou a defender a idéia de que a educação deveria ser um 

pré-investimento, formador de contingentes de mão-de-obra, exigido para o atendimento ao 

processo de desenvolvimento industrial que ia sendo constituído pela internacionalização da 

economia com a entrada das multinacionais no país.  

O Governo JK gerou uma febre pela educação, sem a qual, segundo ele, o Brasil não 

poderia ser um “país modernizado”, enfatizando o ensino técnico-profissionalizante e a 

educação para o trabalho. Essa valorização da educação profissionalizante encontra 

ressonância na intensidade das mudanças ocorridas no mundo do trabalho. O crescimento do 

setor secundário e terciário e, consequentemente, a validação de saberes oriundos do mundo 

das experiências, para além do mundo acadêmico. Nesse contexto, é promulgada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), que reconhece a articulação entre 

ensino profissional e ensino regular e produz a equivalência entre os cursos 

profissionalizantes e os propedêuticos em função da continuidade dos estudos. Nessa mesma 

perspectiva, o Senai e o Senac organizam seus cursos, em condições de equiparação legal aos 

níveis de ensino fundamental e médio (Kuenzer, 1999). O sistema de ensino permanecia, 

apesar dessas iniciativas, altamente elitista e anti-democrático, à semelhança de seus 

antecessores, Dutra e Vargas.  

O período compreendido entre 1962 a 1964, segundo Otávio Ianni (1977), significou o 

auge das crises econômicas e políticas, decorrentes da combinação de modelos distintos: o 

primeiro voltado para as exportações de produtos, o de substituição de importações e o ligado 

ao desenvolvimento autônomo que eclodiram num imenso processo inflacionário, numa 

sociedade economicamente dependente. No bojo dessa crise geradora de tensões entre 

assalariados e as classes detentoras dos meios de produção, os grupos e partidos de esquerda e 

de movimentos produzidos pelas entidades estudantis uniram suas forças, visando a uma 
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política de ampliação das bases populares de sustentação dos grupos no poder. Os 

movimentos populares engendrados na sociedade civil, especialmente em torno de campanhas 

em prol da alfabetização e de conscientização popular, além de legitimarem a ideologia do 

Nacionalismo-desenvolvimentista, colaboraram na formação de quadros de mão-de-obra 

qualificada, e a luta em prol da superação do analfabetismo esteve sempre associada com as 

reformas estruturais da sociedade (e não isoladamente) a serviço da ultrapassagem de uma 

situação de país subdesenvolvido. 

A resposta a esta efervescência político-cultural produzida pela ação das forças 

democráticas que emergiam no seio da sociedade civil, foi a imposição da Ditadura Militar, 

iniciada em 1964. O Brasil passou, abertamente a partir de 1964, a adotar uma política de 

exportação relegando a uma posição de abandono a produção de artigos necessários à 

população. De 1964 a 1985 houve um crescimento exponencial da dívida externa de 3 bilhões 

para 105 bilhões de dólares, somados a picos inflacionários de 70 a mais de 200%; inclusive, 

com recursos destinados à educação despencando de 12% para 4% ao ano. Vale ainda 

ressaltar que tal movimento golpista, ao marcar a história brasileira a partir da montagem de 

um Estado policial, reafirma a existência de uma sociedade dual, desigual e excludente.  

O Estado Militar impõe uma nova fase do desenvolvimento do modelo econômico, 

designado pelo processo de internacionalização da economia em prol da hegemonia do capital 

financeiro no lugar do nacionalismo-desenvolvimentista. Novamente o crescimento 

econômico a todo custo para o ajustamento do Brasil a essa nova ordem e ingresso do país no 

bloco do Primeiro Mundo gerou uma demanda pela qualificação de mão-de-obra técnica. 

Caberia adequar à educação brasileira a esse tipo de desenvolvimento. Nesse período, os 

governos tiveram uma política de incremento com subsídios e incentivos fiscais a grandes 

empresas, em detrimento das pequenas, aumentando o contingente de desempregados e a 

inflação. Com isso, as expectativas das camadas populares voltaram-se para o sistema 

educacional. Em outras palavras, a educação seria a “salvação” de todos os problemas e o 

caminho para a ascensão e equalização social, servindo como freio amortecedor de 

reivindicações grupais e sucedâneas das demandas salariais. A política educacional do regime 

militar vai pautar-se ainda, do ponto de vista teórico, na economia da educação de cunho 

liberal, fundada na teoria do capital humano. Ela buscava estabelecer uma relação direta, 

imediata e mesmo de subordinação da educação à produção.  

A elaboração da política educacional aparece de modo mais evidente na reforma do 

ensino médio, em pleno “milagre econômico” e do Governo Médici, em 1971, através da 

reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 5692/71). A nova lei apresenta 
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dois pontos fundamentais: a extensão da escolaridade obrigatória, compreendendo agora todo 

o denominado ensino fundamental e a generalização compulsória do ensino profissionalizante 

no nível médio. As duas determinações visam a conter ou absorver temporariamente a força 

de trabalho “supérflua”, contribuindo para a regulação do mercado de trabalho e contenção 

das demandas pelo acesso à educação de nível superior e pela profissionalização obrigatória. 

O que gerou uma significativa redução da educação geral, em detrimento da educação 

especial nos currículos escolares oferecidos à população.  

As expectativas frustradas tanto em relação ao milagre econômico como pelas 

dificuldades de sua implementação fizeram com que se abandonasse a profissionalização 

compulsória. O Parecer 75/76, regulamentado posteriormente pela Lei 7.044/82, retirou, além 

da obrigatoriedade da profissionalização em nível secundário, a expressão, no corpo do texto, 

da “qualificação para o trabalho” por “preparação para o trabalho”, admitindo, portanto, a 

idéia de que o sistema educacional não dispunha das condições para a profissionalização 

efetiva. Para Acácia Kuenzer (1999), essas legislações normatizaram um novo avanço 

conservador, pois reafirmaram o lugar da escola como espaço para os já incluídos nos 

benefícios da produção e do consumo de bens materiais e culturais, já que a escola retoma o 

dualismo estrutural e consagra o taylorismo-fordista como princípio educativo.  

 

 

4 Expressões contemporâneas da naturalização da educação dual no Brasil 

 

As mudanças nas estruturas produtivas, somadas àquelas produzidas nas próprias 

economias capitalistas centrais, têm afetado há séculos as exigências para o mercado de 

trabalho (sofisticando a formação e qualificação educacional necessárias ao trabalho), 

dilapidando os direitos trabalhistas, as lutas sindicais ampliando o desemprego, dentre outras 

transformações sociais geram a emergência de uma “nova pobreza” (Lopes, 1994). Esse 

quadro desde fins dos anos 1970 começou a se fazer sentir nos países periféricos, como o 

Brasil. A “diferenciação dos pobres” leva a considerar o desaparecimento de qualquer sinal de 

submissão, como o produzido pela cultura da dádiva, porque: 

 

É uma exclusão daqueles que antes eram parte ou que tinham expectativas realistas 
de virem a ser parte daquela sociedade, por serem dotados das características 
educacionais (alfabetização, alguns anos de primário) e de semi-qualificação antes 
suficientes e agora não mais, para entrarem nos setores modernos da economia.             
                                                                                              (LOPES, 1994, p. 40) 
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 As três últimas décadas do séc. XX foram marcadas por uma imagem de crise das 

sociedades contemporâneas. Dubet (2001) aponta que as desigualdades multiplicaram-se e 

não se reduzem ao berço ou à posição de classe, mas são decorrentes de um conjunto 

complexo de fatores.  

Dentre os quais podemos assinalar as tentativas de homogeneização social diante das 

transformações produzidas na estrutura social pelo alinhamento dos modos de vida em torno 

de normas definidas pelas classes médias e pelo consumo, concentração da pobreza à vida nos 

guetos e reforço dos processos de estigmatização social; segmentação e pulverização dos 

mercados de trabalho (terceirização, interinicidade, estágios, dispositivos de apoio social, 

trabalho em domicílio, dependendo das necessidades econômicas, do sexo, da idade, do 

capital escolar, da origem étnica; mudanças nas estruturas e nas relações de classe das 

sociedades industriais marcadas pela ação competitiva dos setores econômicos atuantes a 

nível internacional e, também, nas estratégias protecionistas que garantem seu estatuto por 

influência política como os funcionários, agricultores subvencionados, ambos atuando para 

terceirizar os custos e aumento da precarização dos excluídos desses quadro e incluídos 

subalternamente no jogo.  

Diante disso surge, não apenas uma “nova pobreza” já destacada no texto, mas nos 

termos de Dubet (2001) uma “multiplicação das desigualdades” em relação, por exemplo, ao 

aumento da feminilização da população ativa, que engendra diferenças salariais nas diferenças 

de emprego e renda47; as desigualdades étnicas, chegando em alguns países europeus a uma 

progressiva integração dos filhos de infratores e, ao mesmo tempo, forte segregação pela 

instalação de zonas de exílio étnico nos bairros pobres e, consequentemente surgimento de 

minorias étnicas; aos jovens pobres, para os quais o elemento etário e de classe contribui 

como fator de desigualdade pelo desemprego, inclusão forçada na lógica do capital com 

salários diferenciados. No Brasil os jovens pobres são introduzidos prematuramente no 

trabalho, como afirma Pochmann no Jornal O Globo (18/04/2004). O país: 

 

(...) parece insistir na afirmação de políticas ultrapassadas de condenação do jovem 
ao mercado de trabalho, sobretudo aqueles na fase etária mais precoce e de menor 
escolaridade (...) De cada 10 jovens de classe média e alta, 9 estudam, enquanto 
somente 4 estudam a cada 10 jovens pobres, sendo 3 fora da respectiva série escolar. 
Mesmo que o país viesse a encontrar uma situação de pleno emprego, os jovens 
filhos de pais pobres ficariam no andar de baixo, enquanto os filhos das classes 

                                                           
47 Antunes (2003, p. 108) destaca sobre isso que “(...) a expansão do trabalho feminino tem se verificado 
sobretudo no trabalho mais precarizado, nos trabalhos em regime de part time, marcados por uma informalidade 
ainda mais forte, com desníveis salariais ainda mais acentuados em relação aos homens, além de realizar 
jornadas mais prolongadas”. 
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médias e alta no andar de uma hierarquia ocupacional, reproduzindo 
recorrentemente o padrão execrado de desigualdade de renda. (POCHMANN, 
Márcio. O Globo, 18/04/2004, Opinião, p. 7) 

 
 As mudanças no mundo do trabalho se devem em grande parte à lógica da 

racionalidade instrumental do mundo empresarial, tendo como elemento norteador o processo 

de reestruturação produtiva do capital, no qual as grandes empresas, por meio da 

flexibilização dos regimes de trabalho, da subcontratação e da terceirização, procuram 

aumentar a competitividade fraturando e fragmentando ainda mais a classe que vive do 

trabalho. 

 Essa metamorfose atinge a todos, principalmente a massa juvenil que, no Brasil, 

“segundo grupos de idade, a desagregação das taxas de participação mostra que os jovens 

entre 18 e 24 anos estão mais presentes na força de trabalho, quando comparados com aqueles 

com idade entre 16 e 17 anos. Acredita-se que a inatividade, principalmente entre os mais 

novos, decorre em parte do maior tempo dedicado à educação, resultado da ampliação no 

acesso ao ensino público e também a preocupação generalizada com incremento da formação 

profissional.”48 

 Nossos dias têm sido marcados por uma crescente dificuldade de inserção ocupacional 

para os trabalhadores em geral, o que pode ser visto, principalmente, a partir do agravamento 

do desemprego como consequência imediata da crise financeira, a diminuição dos 

investimentos no setor produtivo delineando um quadro recessivo que tende a perdurar. Neste 

contexto, entretanto, a falta de perspectiva para a juventude, inegavelmente se destaca como 

um dos principais fatores de desagregação social no período atual brasileiro. As pesquisas 

realizadas nos chamam a atenção para o fato de o desemprego ser uma forma de exclusão que 

adquire proporções preocupantes entre a população jovem em todas as regiões pesquisadas. 

 Por conta disso, as diversas formas de manifestação do desemprego exigem políticas 

públicas que levem em conta as especificidades dos vários grupos sociais e de sua relação 

dinâmica do mercado de trabalho. Como as atuais políticas de emprego não seguem essa 

linha, sua revisão é urgente e inadiável, assim como o enfrentamento do desemprego 

estrutural no país. 

 A marca dual da educação não constitui privilégio de nosso país nem tampouco do 

período histórico que se inicia com a primeira Revolução Industrial. Como nos mostra 

                                                           
48 Estudos e Pesquisas, n. 11- setembro de 2005, Juventude: Diversidades e desafios no mercado de trabalho 
metropolitano. Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) 
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Manacorda49, tal dualidade se constrói como parte dos processos de organização das 

sociedades de classe e constitui clara explicitação das relações assimétricas de poder entre 

subalternizados e dominantes. Tal marca da educação é evidenciada, pelo historiador, desde 

os primeiros textos que analisa e que remontam ao período arcaico da história da humanidade. 

 O caráter dual, entretanto, se agudiza, sobremaneira no âmbito do modo de produção 

capitalista. A questão da educação da classe trabalhadora, bem como as primeiras iniciativas 

tomadas pelo capital para educar as crianças desta classe, está claramente descrita, por 

exemplo, por Marx, no Capítulo XIII de O Capital. Nele, ao referir-se às iniciativas voltadas 

para a educação dos filhos dos trabalhadores da indústria têxtil, que, depois de intensas 

reivindicações dos trabalhadores, passou a integrar a Lei Fabril, a partir de 1844, afirma: 

 

O espírito da produção capitalista resplandeceu com brilho na redação indecente das 
assim chamadas cláusulas educacionais da legislação fabril, na falta de maquinaria 
administrativa, que torna esse ensino compulsório (...) ilusório, na oposição dos 
fabricantes até mesmo contra essa lei do ensino e em artimanhas práticas e trapaças 
para deixarem de cumpri-la50.  

 

 Nos países do núcleo central51 do modo de produção capitalista as características mais 

perversas da educação dual foram, sem dúvida, amenizadas. No caso da sociedade brasileira, 

entretanto, desde sua formação, a dualidade da educação reveste-se de caráter extremamente 

cruel, que pouco se alterou substantivamente até os dias atuais. 

 Tal afirmação é evidenciada, por exemplo, por dados recentes, como os que informam 

que a população brasileira com 15 anos ou mais de idade, com menos de 4 anos de estudo 

compreendia, no ano de 2003, um total de 31.831.178 pessoas. Com relação à faixa de 

escolaridade compreendida entre 4 a 7 anos, as mesmas fontes indicavam haver um total de 

36.087.339 habitantes. Vê-se, assim, que quase 68 milhões de brasileiros com mais de 15 anos 

de idade, não haviam completado, sequer, o ensino fundamental52. 

 No que tange, especificamente, à educação profissional, o próprio Ministério da 

Educação nos informa que, em 2004, existiam apenas 676 mil matriculados em cursos 

técnicos em todo o país. Informa-nos ainda o MEC que 84,21% do total das instituições que 

oferecem cursos técnicos no Brasil são de natureza privada e que 94,95% delas estão 

                                                           
49 Manacorda, Mario A. História da educação da Antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Cortez/Autores 
Associados, 1989. 
50  Marx, Karl. O Capital. vol. I – Tomo II, Cap. XIII. São Paulo: Abril Cultural, 1989.p.26.  
51 Arrighi, Giovanni. A ilusão do desenvolvimento. 3ªed. Petrópolis: Vozes, 1997. 
52 De acordo com dados extraídos de tabelas disponibilizadas pelo IBGE PNAD/2003 e pelo 
MEC/SECAD/2004. Ver, também, IBGE. Estudos & pesquisas. Informação demográfica e socioeconômica. 
Síntese de indicadores sociais. 2004. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. 
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localizadas nas zonas urbanas dos municípios. Resta, assim, à maioria da classe trabalhadora, 

a possibilidade de qualificar-se para o trabalho apenas ao nível da formação inicial, conforme 

previsto no Decreto 5.154/2004, que regulamenta, atualmente, a Educação Profissional no 

país.  

Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta e Marise Ramos (2005) são alguns dos 

pesquisadores que acompanharam diretamente a discussão sobre os rumos do ensino médio 

técnico desde a revogação do Decreto 2.208/97 e a promoção de uma nova medida legal que 

restaurasse o ensino médio integrado, esforço que se materializou na regulamentação do 

Decreto 5154/04, restaurando o ensino médio integrado. Na visão desses pesquisadores, esta 

restauração, todavia, que poderia ser uma travessia para uma reformulação mais profunda da 

legislação educacional, pelo fato de o governo não assumir o projeto longamente discutido ao 

longo da década de 1990 pelos educadores e suas organizações, caiu no vazio, e as mudanças 

se tornaram pífias por um duplo movimento.  

Primeiramente  o governo delegou ao Conselho Federal pensar a regulamentação do 

Decreto 5154/04. O que ocorreu é que  o legislador deste Decreto foi o mesmo do Decreto 

2.208/97. Assim deixou-se em aberto para que se continuasse como estava ou se mudasse.  

Como o governo nem mesmo induziu a rede federal a retomar o Integrado, o que prevaleceu 

foi  a manutenção do status quo. A tendência da Rede Federal de CEFTs ou IFETS, ou 

Universidades Tecnológicas, é a de priorizar o ensino superior e a pós-graduação.  

Nos Estados, fora daqueles que já têm uma larga tradição de educação técnica 

profissional, apenas o Paraná  assumiu, com recursos próprios, a restauração do ensino 

técnico profissional integrado.  Um dos campos que o atual governo está ampliando e o da 

criação de novos  Centros de Educação Tecnológica. Devemos destacar que este esforço é 

importante para a difusão da Educação Tecnológica; todavia, se não se lhe der direção política 

de projeto filosófico e pedagógico, esse esforço será refém da esperteza política e do espírito 

corporativo. Segundo Frigotto53, as últimas mudanças que têm ocorrido na Secretaria de 

Educação Tecnológica parecem apontar nesta direção.  

Lamentavelmente, a despeito de  avanços que se possam perceber, o atual governo é 

refém da falta de um projeto societário mais claro que afirme, além das políticas distributivas 

e compensatórias, reformas estruturais como evidenciaremos a seguir.  

                                                           
53 Ensino médio Integrado: concepção e contradições. São Paulo, Cortez, 2005.   
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A burguesia brasileira historicamente negou a escolaridade básica e, como 

consequência, a formação profissional efetiva à maioria dos jovens e adultos trabalhadores. 

Além disso, sempre lutou por uma educação unidimensional - a que serve ao mercado e ao 

capital. Uma educação ou  adestramento, polivalente, cujo objetivo é formar trabalhadores, 

como lembra Carlos Paris, que façam bem feito o que se lhes manda fazer e que pensem que a 

eles não compete discutir política, cultura,ou arte. 

Sem educação básica, isto é, aquela que fornece os fundamentos para entender a vida 

social, cultural, política e, ao mesmo tempo, a física, a química, a matemática, a biologia, não 

se tem profissionalização de qualidade. Tem-se adestramento. E, também, não se tem 

cidadania real. Tanto a educação básica, quanto a integrada a esta, a educação profissional são 

um direito social e subjetivo e uma necessidade para acompanhar e analisar as mudanças que 

os próprios seres humanos introduzem nos processos produtivos e na vida social, cultural e 

política. 

É bom lembrar que nossos jovens buscam precocemente inserir-se no mercado de 

trabalho por que necessitam. E necessitam não só economicamente, mas também por razões 

culturais e psico-sociais. Mas isso representa uma dupla violência e mutilação. Primeiro 

porque acabam fazendo uma educação básica truncada e de baixa qualidade. Segundo porque 

são  explorados no mercado de trabalho. Ou seja, à maioria da classe trabalhadora está 

reservada, historicamente, apenas a possibilidade de acesso a conhecimentos parcelares, 

fragmentados, de caráter instrumental que asseguram, sobretudo, a continuidade da divisão do 

trabalho e a regulação da educação dos trabalhadores pelos interesses e pelas necessidades do 

capital.  

Seria mais justo e econômico para a sociedade, como aponta uma vez mais Márcio 

Pochmann (2008), dar a esses jovens uma renda mínima em forma de bolsa. Justo porque a 

educação básica plena é constitucionalmente garantida e com efeitos positivos duplos na 

economia. Empregaria perto de  seis milhões de adultos no lugar destes jovens e  estes, ao se 

integrarem  ao mercado de trabalho,  responderiam às exigências técnicas do sistema 

produtivo. Mais que isso, se integrariam como cidadãos com bases para discutir o destino da 

sociedade. 

 Quase dois séculos depois, não são outros os princípios e concepções conservadores 

que fundamentam a afirmação feita, no dia 21 de outubro de 2005, sobre a situação de miséria 

de parte expressiva da população do Nordeste, no programa de televisão Globo Repórter. O 

quadro acerca do tema foi encerrado com a seguinte declaração: “Os habitantes do agreste 

nordestino ainda necessitam de muitas mãos caridosas” (grifo meu).  
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 Em ambas as afirmações, fica claro o tratamento da condição de pobreza e 

desemprego como algo natural, uma fatalidade que demanda caridade e filantropia, visto ser 

supostamente imutável. Essa marca dual, característica da cultura-ideologia54 dominante, 

embora sofra metamorfoses, permanece inalterada em sua essência e se expressa de forma 

clara na educação brasileira. Tanto os instrumentos legais quanto a organização do sistema 

educacional apresentam, desde o início de nosso processo de industrialização, uma 

característica essencial, e quase comum, que reside no permanente favorecimento direto ou 

indireto da acumulação capitalista.  

A educação de Jovens e Adultos no Brasil, em que predomina a perspectiva da 

regulação da escolaridade a partir das demandas imediatas das diferentes fases do padrão de 

acumulação, é uma das expressões mais claras do caráter dual do sistema educacional do país. 

Para ela estão reservadas as iniciativas aligeiradas, voltadas predominantemente para a 

certificação, em detrimento da valorização dos processos de aprendizagem, e para a 

associação de conteúdos básicos de Ensino Fundamental com formação profissional para o 

exercício do trabalho simples. 

 Em que pese a realidade da educação no Brasil, nos discursos hegemônicos é corrente 

a tese que localiza na baixa escolaridade da população brasileira as causas da situação sócio-

econômica do país. Até meados da década de 1940, vozes dominantes afirmavam que os 

setores populares eram ignorantes, supersticiosos, analfabetos e, por isso, responsáveis pelo 

fato de o país ser uma “subnação”. Cinqüenta anos depois, a partir da década de 1990, quando 

já haviam caído em desuso os valores centrados nas concepções de nação industrializada e de 

país desenvolvido, prevalecendo, então, a referência à economia competitiva55, a lógica 

dominante passa a explicar o fato de que o Brasil não é uma economia competitiva no cenário 

internacional, em decorrência de serem os trabalhadores brasileiros pouco escolarizados e sem 

a qualificação necessária às novas demandas da tecnologia, tal como apropriadas pelo capital. 

 Se a naturalização da dualidade educacional é incontestável na cultura-ideologia 

dominante, não se poder ignorar o fato de que, também na perspectiva da classe trabalhadora 

e de muitos dos intelectuais a ela vinculados, verifica-se a forte presença da mesma lógica, 

como diretriz das propostas de educação. Acerca dessa questão, pode-se afirmar, por 

exemplo, que também prevalecem, no campo do trabalho, argumentos relativos à defesa da  

                                                           
54 JAMESON, F.  Espaço e imagem. Teorias do pós-moderno e outros ensaios. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 
1994 
55 RODRIGUES, José O moderno príncipe industrial. O pensamento pedagógico da Confederação Nacional da 
Indústria.São Paulo: Editora Autores Associados, 1998. O autor denomina essa mudança "metamorfose 
teleológica" nos  apresentando análise bastante clara no trabalho. 
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“... importância das ações educativas destinadas aos trabalhadores desenvolvidas no 
interior do movimento sindical, tendo como parâmetro de argumentação um discurso 
que incorpora elementos do ideário liberal e neoliberal, relacionando, mesmo que de 
forma indireta, elevação de escolaridade e formação profissional com obtenção de 
emprego e melhoria das condições de vida (aqui compreendida como elevação de 
salário ou de ganhos de diferentes ordens), evidenciando-se a incorporação de 
crenças largamente difundidas.56 

 

 O exemplo trazido da análise de proposições oriundas do movimento sindical pode 

parecer restrito, porque crivado de uma especificidade construída no terreno de disputas e 

contradições particulares da relação direta entre Capital e Trabalho. Entretanto, se tomarmos o 

conjunto das iniciativas de agentes não hegemônicos, destinadas à educação da classe 

trabalhadora, ao longo da história, poderemos constatar que as mesmas características se 

fazem presentes. É recorrente, também, a ausência de uma reflexão radical – como busca das 

raízes – acerca das relações entre trabalho e educação. O que podemos observar, na realidade, 

mesmo em iniciativas de caráter progressista, é o fato de que a questão do trabalho, enquanto 

categoria central, não foi ainda efetivamente colocada numa perspectiva coerente com aquela 

que preconiza mudanças estruturais na sociedade. 

 Não é demais explicitar o significado pleno do conceito de trabalho, que se situa muito 

além da perspectiva linear e alienante difundida em nosso modelo societário, a qual o 

relaciona, de modo estrito, à mera forma de venda de aptidões e saberes individuais e 

coletivos (a força de trabalho), no mercado, o que transforma todo o trabalhador, também, em 

mercadoria. 

 O trabalho, ao contrário, em seu sentido ontológico, do mesmo modo inerente a cada 

um e a todos, mediação primeira entre os seres humanos e a natureza, significa a atividade 

vital de auto-constituição humana. O trabalho representa, portanto, o processo pelo qual o 

homem se constrói e constrói o processo de humanização do mundo. 

 A ausência de tal reflexão tem levado, recorrentemente, a que o trabalho seja tratado, 

apenas, como sinônimo de emprego ou de ocupação, objetivando propiciar melhorias nas 

condições de vida dos trabalhadores, do que deriva, no campo da educação e, em particular, 

                                                           
56 RUMMERT, Sonia Maria. Programa Integração: avanços e contradições de uma proposta de educação 
formulada por trabalhadores. Revista Brasileira de Educação. ANPEd. nº 27. set/dez. 2004. p. 138-153. Outros 
estudos sobre o mesmo tema podem ser encontrados, por exemplo, em: ________. Educação e identidade dos 
trabalhadores. As concepções do Capital e do Trabalho. São Paulo: Xamã; Niterói: Intertexto, 2000 e em 
________. Entidades representativa dos interesses do Trabalho: expressão da hegemonia do Capital? In: 
MENDONÇA, Sonia Regina (org.). Estado brasileiro: agências e agentes. Niterói: EdUFF/Vício de Leitura, 
2005. p.127-140. 
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no da educação profissional de jovens e adultos trabalhadores, a manutenção de seu caráter 

dual.  

 
 

5 Políticas públicas para a Juventude no Brasil Contemporâneo 
 

 
    

No Brasil, diferentemente de outros países, nunca existiu uma tradição de políticas 

especificamente destinadas aos jovens, como alvo diferenciado do das crianças. Estudos têm 

demonstrado que, na Europa e nos Estados Unidos, a formulação de políticas para jovens e a 

designação de instituições governamentais responsáveis por sua implementação têm se 

desenvolvido ao longo do século. Somente recentemente, lentamente pode-se observar, no 

Brasil, a preocupação de responsáveis pela formulação de políticas governamentais com os 

jovens.  

Paralelamente a essa dimensão, tal dificuldade está ligada, de uma maneira mais geral, 

à forma de tratamento dado à juventude pela sociedade ocidental contemporânea pelas 

representações de “senso comum”, apoiada em outras representações construídas pelo 

pensamento acadêmico, retrabalhada e difundida pelos meios de comunicação, por autores 

políticos, agentes culturais e trabalhadores sociais. 

Acreditamos que um balanço das políticas públicas destinadas aos jovens no Brasil 

nos últimos anos se mostra importante, quando procuramos caminhos que permitam a 

construção de um novo cenário em que crianças e jovens veem seus direitos mais elementares 

preservados. Considerar os jovens como atores sociais e sujeitos de direitos significa, para 

nós, assegurar a eles uma vida saudável, acesso ao trabalho e a uma educação de qualidade, 

que os torne sujeitos autônomos, tecnicamente capazes de responder às demandas da base 

científica digital-molecular da produção, mas, politicamente protagonista de cidadania ativa 

na construção de novas relações sociais.  

Para isso, conforme ressaltamos no início deste capítulo, faz-se necessário ter como 

premissa as diversidades e especificidades que caracterizam a juventude. É preciso, em outras 

palavras, considerar as juventudes -- no plural --, reconhecendo que os jovens assumem faces 

diferentes conforme seus múltiplos projetos e as condições materiais e culturais que os 

cercam. Há jovens ligados ao movimento estudantil, ao voluntariado, às pastorais, a grupos 

culturais. Jovens que vivem nas cidades (objeto de nossa pesquisa), assim como os que vivem 
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no meio rural. Mas também existem os jovens ligados ao tráfico e às gangues. Todos 

diferentes entre si, com características, demandas e necessidades próprias.  

Empenhamo-nos aqui em traçar um balanço das políticas públicas destinadas aos 

jovens no Brasil nos últimos 13 anos (1995-2008), como forma de adquirir compreensão mais 

abrangente sobre as iniciativas governamentais focalizadas nos segmentos juvenis. Para tanto, 

nos apropriamos dos estudos elaborados por Marília Spósito, Paulo Carrano e Marise Ramos 

que, a partir de algumas considerações, procuram examinar as ações federais observadas no 

período compreendido de 1995 a 200857. Embora recente, observa-se que há, na sociedade 

brasileira, um consenso inicial em torno da necessidade de implementação de políticas 

públicas58 destinadas à juventude. 

 As reflexões que aqui procuramos empreender no campo das políticas públicas para a 

juventude esboçam um esforço de compreensão que procura ser o mais abrangente possível 

mas, sem deslocar o foco de nosso objeto, de modo a situar, a partir de uma concepção 

democrática de realização da política e de uma clara defesa dos jovens como sujeitos de 

direitos, os caminhos percorridos nos últimos treze anos das iniciativas focalizadas nos 

segmentos juvenis da sociedade brasileira. Para tanto, a partir de algumas considerações em 

torno do tema – Políticas públicas para a juventude no Brasil contemporâneo –, procuramos 

examinar as ações federais observadas no período 1995-2008 e alguns dos caminhos 

percorridos em direção à constituição dessas políticas que, muitas vezes, são políticas 

focalizadas e de natureza filantrópica ou de administração e controle da pobreza, sem atentar 

para políticas que atacam as estruturas produtoras da desigualdade.  

Em instigante análise sobre as ações públicas destinadas à juventude, fazendo um 

balanço em meados da década de 1990, Rua (1998) opta por uma definição bastante sugestiva 

                                                           
57 1995 a 2002 – período de governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e de 2003 até nossos dias o 
governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No período de governo do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso os estudos foram feitos por Marília Spósito e Paulo Carrano “ Juventude e políticas públicas no Brasil” 
Artigo publicado em Politicas públicas de juventud en America Latina, organizado por Oscar Dávila León (ed.) 
para Ediciones CIDPA, de Viña del Mar, Chile, 2003 e  no governo de Luiz Inácio Lula da Silva até o ano de 
2007 por Marise Nogueira Ramos em artigo intitulado. “Educação Profissional de Nível médio e Programas para 
a Juventude Brasileira: lutas histórias e percursos controvertidos” - Texto base para a exposição apresentada na 
Mesa Temática “Avaliação de Políticas Públicas”, realizada no âmbito da Conferência Internacional – Educação, 
Globalização e Cidadania: Novas Perspectivas da Sociologia da Educação, em 19 /02/2008.   
58 A idéia de políticas públicas está associada a um conjunto de ações articuladas com recursos próprios 
(financeiros e humanos), envolve uma dimensão temporal (duração) e alguma capacidade de impacto. Ela não se 
reduz à implantação de serviços, pois engloba projetos de natureza ético-política e compreende níveis diversos 
de relações entre o Estado e a sociedade civil na sua constituição. Situa-se, também, no campo de conflitos entre 
atores que disputam na esfera pública orientações e os recursos destinados à sua implantação. É preciso não 
confundir políticas públicas com políticas governamentais. Órgãos legislativos e judiciários também são 
responsáveis por desenhar políticas públicas. De toda forma, um traço definidor característico é a presença do 
aparelho público-estatal na definição de políticas, no acompanhamento e na avaliação, assegurando seu caráter 
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de políticas públicas. Diz a autora: “proponho o entendimento das políticas públicas como 

conjunto de decisões e ações destinadas à resolução de problemas políticos” (p. 731); e 

contrapõe à idéia de “problemas políticos” a expressão “estado de coisas”. Assim, somente 

quando alcançam a condição de problemas de natureza política, ocupando a agenda pública, 

alguns processos de natureza social abandonam o “estado de coisas”.  

As observações  anteriormente feitas  são importantes para a compreensão da trajetória 

recente das políticas públicas destinadas aos jovens no Brasil, uma vez que, de modo diferente 

do conjunto da América Latina, usando a análise de Rua (1998), elas tenderam a permanecer 

muito mais como estado de coisas do que como problemas de natureza política que 

demandam respostas. Por essas razões, ao examinar, sobretudo no nível federal, as políticas 

setoriais de educação, saúde e trabalho, Rua constata que nenhuma delas estava, naquela 

conjuntura, contemplando ações especialmente voltadas para os jovens: no Brasil “os jovens 

são abrangidos por políticas sociais destinadas a todas as demais faixas etárias”, e tais 

políticas não estariam sendo orientadas a partir da idéia de que os jovens representariam o 

futuro em uma perspectiva de formação de valores e atitudes das novas gerações.  

Esse cenário passa a se alterar no final dos anos de 1990 e no início da década atual. 

Iniciativas públicas são observadas, algumas envolvendo parcerias com instituições da 

sociedade civil, e as várias instâncias do Poder Executivo – federal, estadual e municipal – são 

mobilizadas. Mas o reconhecimento de consensos preliminares em torno de sua relevância na 

sociedade brasileira não obscurece a diversidade de orientações e pressupostos que alimentam 

projetos e programas destinados aos jovens.  

Considerando as ações que envolvem a juventude, dois aspectos importantes precisam 

ser levados em conta. De um lado, a idéia de que qualquer ação destinada aos jovens exprime 

parte das representações normativas correntes sobre a idade e os atores jovens que uma 

determinada sociedade constrói; ou seja, as práticas exprimem uma imagem do ciclo de vida e 

seus sujeitos, como afirma Lagree (1999). No entanto, é preciso reconhecer – e esta é uma 

idéia relevante para a compreensão das políticas públicas recentes destinadas aos jovens no 

Brasil – que há uma interconexão entre aquilo que tende a se tornar uma representação 

normativa corrente da idade e dos jovens na sociedade e o próprio impacto das ações 

políticas. 

                                                                                                                                                                                     
público, mesmo que em sua realização ocorram algumas parcerias. Em nossa pesquisa serão privilegiadas as 
políticas governamentais em âmbito federal e municipal.  (Spósito, 2003) 
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Segundo Spósito, em pesquisa intitulada “Juventude e Políticas públicas no Brasil” 59 

(2003), no Brasil ainda se observa a ausência de estudos que reconstituam os modos como 

foram concebidas as ações públicas destinadas aos jovens no século XX, embora, de modo 

geral, sejam perceptíveis algumas imagens, reiterando algumas das orientações latino-

americanas. Vive-se a simultaneidade de tempos no debate sobre a juventude, o que faz a 

convivência, muitas vezes dentro de um mesmo aparelho de Estado, de orientações tais como 

as dirigidas ao controle social do tempo juvenil, à formação de mão-de-obra, e também as que 

aspiram à realização dos jovens como sujeitos de direitos.  

É preciso reconhecer que, histórica e socialmente, a juventude tem sido considerada 

como fase de vida marcada por certa instabilidade associada a determinados “problemas 

sociais”, mas o modo de apreensão de tais problemas também muda (Sposito,1997; 2002). 

Assim, se nos anos 1960 a juventude era um “problema” na medida em que podia ser definida 

como protagonista de uma crise de valores e de um conflito de gerações essencialmente 

situado sobre o terreno dos comportamentos éticos e culturais, a partir da década de 1970 os 

“problemas” de emprego e de entrada na vida ativa tomaram progressivamente a dianteira nos 

estudos sobre a juventude, quase transformando-a em categoria econômica (Pais, 1993; 

Abramo, 1997).  

Por outro lado, é no âmbito de uma concepção ampliada de direitos que alguns setores 

da sociedade brasileira têm se voltado para a discussão dos adolescentes e jovens, cuja 

expressão maior reside no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA – Lei Federal nº 8.069), 

promulgado em 13 de julho de 1990. No entanto, parte das atenções tanto da sociedade civil 

como do poder público voltou-se, nos últimos anos, sobretudo para os adolescentes e aqueles 

que estão em processo de exclusão ou privados de direitos (a faixa etária compreendida pelo 

ECA). Esse duplo recorte – etário (adolescentes) e econômico-social – pode operar com 

seleções que acabam por impor modos próprios de conceber as ações públicas.  

Se tomadas exclusivamente pela idade cronológica e pelos limites da maioridade legal, 

parte das políticas acaba por excluir um amplo conjunto de indivíduos que atingem a 

maioridade, mas permanecem no campo possível de ações, pois ainda vivem efetivamente a 

condição juvenil. De outra parte, no conjunto das imagens não se considera que, além dos 

segmentos em processo de exclusão, há uma inequívoca faixa de jovens pobres, filhos de 

trabalhadores rurais e urbanos (os denominados setores populares e segmentos oriundos de 

classes médias urbanas empobrecidas), que fazem parte da ampla maioria juvenil da 

                                                           
59 Estudo elaborado por Marília Spósito e Paulo Carrano publicado em Políticas Públicas de Juventud em 
America Latina organizada por Oscar Dávila León (Ed.) para Ediciones CIDPA de Viña del Mar, 2003 
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sociedade brasileira e que podem estar, ou não, no horizonte das ações públicas em 

decorrência de um modo peculiar de concebê-los como sujeitos de direitos.  

Segundo Spósito (2002), as formulações diferenciais que pressupõem formas de 

interação com os atores jovens não são construídas apenas a partir de uma imagem do que se 

pensa sobre a juventude na sociedade, mas decorrem, também, de uma clara concepção de 

modos de praticar a ação política, o exercício do governo (abertura ou não de canais de 

participação dos atores, formas de parceria, dentre outros) e as relações com a sociedade civil 

na construção da esfera pública.  

Mesmo no interior do aparelho de Estado, as políticas de juventude comportam 

diversidade de orientações e podem disputar recursos e operar diferentes definições de 

prioridades em face de outras políticas. Podem estar mais próximas de modelos participativos 

e democráticos ou serem definidos a partir do que, no Brasil, tradicionalmente foi designado 

como cidadania tutelada, ou apenas como forma de assistência e controle do Estado sobre a 

sociedade, sobretudo para os grupos que estão na base da pirâmide social.  

 
 
 
5.1 - Programas Federais para a Juventude no Brasil de 1995 a 200260 

 
 
No tratamento do tema  juventude, no plano das políticas federais, é preciso recompor 

um desenho de ações que emerge do reconhecimento de que alguns problemas afetam 

expressiva parcela da população jovem, sobretudo a partir da década de 1990, e a lança numa 

condição que se tornou usual conceituar como sendo de risco social. Problemas reais, 

identificados principalmente na área da saúde, da segurança pública, do trabalho e emprego, 

dão a materialidade imediata para se pensar as políticas de juventude sob a égide dos 

problemas sociais a serem combatidos.  

Nesse processo, é possível reconhecer que, em muitas formulações, a própria condição 

juvenil se apresenta como um elemento problemático em si mesmo, requerendo, portanto, 

estratégias de enfrentamento dos “problemas da juventude”. Isso se expressa, por exemplo, na 

                                                           
60 Levantamento publicado em Políticas Públicas para a Juventude na America Latina organizado por Marília 
Spósito e Paulo Carrano , 2003 Sites consultados em março de 2009; Associação Brasileira de Magistrados e 
Promotores de Justiça da Infância e Adolescência - http://www.abmp.org.br/ ; CNPq – www.cnpq.br; 
Comunidade Solidária – www.universidadesolidaria.org.br; Gabinete da Presidência – 
www.presidencia.gov.br/gsi/piaps; Ministério da Educação – www.mec.gov.br; Ministério da Justiça – 
www.mj.gov.br; Ministério da Previdência e Assistência Social – www.mpas.gov.br; Ministério da Saúde – 
www.saude.gov.br; Ministério de Desenvolvimento Agrário – www.mda.gov.br; Ministério do Esporte e 
Turismo – www.met.gov.br; Ministério do Trabalho e Emprego – www.mte.gov.br 
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criação de programas esportivos, culturais e de trabalho orientados para o controle social do 

tempo livre dos jovens, destinados especialmente aos moradores dos bairros periféricos das 

grandes cidades brasileiras.  

De qualquer modo, mesmo que não se possa falar na esfera federal de políticas 

estratégicas orientadas para os jovens brasileiros, algumas propostas foram executadas, 

sobretudo a partir da idéia de prevenção, de controle ou de efeito compensatório de problemas 

que atingem a juventude, transformada, em algumas situações, ela mesma num problema para 

a sociedade. Ao se empreender qualquer análise sobre as iniciativas federais, é preciso 

evidenciar a baixa atividade coordenadora do governo federal no período 1995-2002, em 

relação a seus programas e projetos. Segundo Spósito (2002), nenhum órgão da administração 

federal demonstrou capacidade de concentrar e publicar informações acerca das políticas de 

juventude.  Neste sentido, um dos primeiros diagnósticos se relaciona com a constatação da 

ausência de registros sobre a avaliação e o acompanhamento gerencial das políticas. O 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão demonstrou algum esforço na avaliação do 

desempenho de programas e projetos agrupados em torno dos macro-objetivos ministeriais do 

Plano Plurianual (2000-2003), mas o que foi divulgado não foi suficiente para a percepção do 

conjunto das ações realizadas e seus resultados na área da juventude.  

A apresentação que faremos a seguir, dos programas e projetos federais orientados 

para a juventude se dará de forma descritiva já que não é nosso objetivo avaliar a realidade da 

efetivação dessas políticas. Além de fugir do foco de nossa pesquisa, tal empreitada seria 

dificultada pela completa ausência, na quase totalidade dos programas, de informações 

públicas e confiáveis sobre o desempenho das ações. Por essas razões, a meta foi a descrição 

das ações, buscando em seus objetivos e metodologias anunciados elementos de análise das 

principais tendências dos projetos e programas orientados para os jovens brasileiros nos dois 

últimos mandatos presidenciais.  

  Foram identificados 30 programas/projetos governamentais incidindo com maior ou 

menor focalização nas faixas etárias comumente consideradas como jovens (adolescentes de 

15 a 19 anos e jovens de 20 a 25 anos), e três ações sociais não-governamentais de 

abrangência nacional: Programa de Capacitação Solidária, Projeto Rede Jovem e Programa 

Alfabetização Solidária, que surgem por indução do Programa Comunidade Solidária61.  

                                                           
61  Dos 30 programas estritamente governamentais, cinco se localizavam no Ministério da Educação, seis no 
Ministério de Esporte e Turismo, seis no Ministério da Justiça, um no Ministério de Desenvolvimento Agrário, 
um no Ministério da Saúde, dois no Ministério de Trabalho e Emprego, três no Ministério de Previdência e 
Assistência Social, dois no Ministério de Ciência e Tecnologia, dois no Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República, um no Gabinete do Presidente da República (Projeto Alvorada) e, por último, um de 
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É preciso assinalar, desde já, que a quantidade de programas/projetos em um mesmo 

ministério não se apresentou como garantia de maior atenção e qualidade de ação na questão 

da juventude. O Ministério da Saúde, por exemplo, possui um único e longevo programa no 

qual as ações se mostram institucionalmente orgânicas, racionalmente focalizadas, refletidas 

teoricamente e articuladas com redes governamentais e da sociedade civil. Entretanto, o 

Ministério dos Esportes, que contava com seis programas, demonstrou baixa capacidade de 

coordenação de suas ações, incipiente reflexão sobre a problemática juvenil e baixíssima 

sinergia com atores coletivos da sociedade civil.  

Em relação ao tempo de início das ações relacionadas com jovens em curso nos 

diferentes ministérios, no momento deste estudo, considerando o início do primeiro governo 

do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foi estabelecida a seguinte 

classificação temporal: 1) antes de 1995; 2) entre 1995 e 1998; 3) entre 1999 e 2002; e 4) sem 

informações e somente três programas são anteriores ao primeiro governo FHC. 

 

1) Antes de 1995 

 Programa/Projeto Órgão da Administração Federal 

1 Saúde do Adolescente e do Jovem Ministério da Saúde 

2 Programa Especial de Treinamento Ministério da Educação 

3 Prêmio Jovem Cientista Ministério da Ciência e Tecnologia 

 

2) Entre 1995 e 1998 foram criados seis (06) programas 

 Programa/Projeto Órgão da Administração Federal 

1 Jogos da Juventude Ministério dos Esportes e Turismo 

2 Esporte Solidário Ministério dos Esportes e Turismo 

3 PRONERA62 Ministério do Desenvolvimento Agrário 

4 PLANFOR63 Ministério do Trabalho e Emprego 

5 Capacitação Solidária Parceria com a Sociedade Civil 

6 Alfabetização Solidária (AfaSol) Parceria com a Sociedade Civil 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
caráter interministerial especificamente voltado para a integração das ações de 11 projetos/programas focados 
em jovens, localizado no Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (Programa Brasil em Ação).  
62 PRONERA – Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
63 PLANFOR – Plano Nacional de Formação Profissional 
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3) Entre 1999 e 2002 

 Programa/Projeto Órgão da Administração Federal 

1 Projeto Escola Jovem Ministério da Educação 
2 Financiamento Estudantil Ministério da Educação 
3 Programa Recomeço Ministério da Educação 
4 Olimpíadas Colegiais Ministério do Esporte e Turismo 
5 Projeto Navegar Ministério do Esporte e Turismo 
6 Esporte na Escola Ministério do Esporte e Turismo 
7 Serviço Civil Voluntário Ministério da Justiça 
8 PNE da Violência Sexual64 Ministério da Justiça 
9 PDD da Criança e do Adolescente65 Ministério da Justiça 
10 Programa Paz nas Escolas Ministério da Justiça 
11 Jovem Empreendedor Ministério do Trabalho e Emprego 
12 Centros da Juventude Min. da Previdência e Assistência Social 
13 AJD Social e Humano66 Min. da Previdência e Assistência Social 
14 Prêmio Jovem Cientista do Futuro Ministério da Ciência e Tecnologia 
15 PIAPS67 Gab. da Seg. Inst. da Pres. da República 
16 CENAFOCO68 Gab. da Seg. Inst. da Pres. da República 
17 Brasil em Ação Min. do Plan. Orçamento e Gestão 
18 Projeto Alvorada Presidência da República 

       
 
Cinco programas não ofereceram informações sobre a data do início de suas 

atividades: 
 

 Programa/Projeto Órgão da Administração Federal 
1 PA ao Aluno Estrangeiro69 Ministério da Educação 

2 R.S.A em conflito com a Lei70 Ministério da Justiça 

3 Combate ao Abuso e Exp. Sexual Ministério do Turismo e Esporte 

4 Projeto Sentinela Min. da Previdência e Assistência Social 

5 Projeto Rede Jovem Parceria com a Sociedade Civil 

 

Pode-se observar que entre 1999 e 2002 ocorreu ativação de 18 programas para o 

setor, número significativo frente ao período estudado, representando uma verdadeira 

explosão da temática dos adolescentes e jovens no plano federal, ainda que esta tenha 

ocorrido num quadro de grande fragmentação setorial e pouca consistência conceitual e 

programática. A identificação dos referidos 33 programas que incidem sobre a juventude no 

                                                           
64 PNE da Violência Sexual – Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 
65 PDD da Criança e do adolescente – Programa de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
66 AJD Social e Humano – Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano 
67 PIAPS – Plano de Reintegração e Acompanhamento de Programas Sociais de Prevenção à Violência 
68 CENFOCO – Centro Nacional de Formação Comunitária 
69PA ao Aluno Estrangeiro – Programa de Apoio ao Aluno Estrangeiro 
70 RSA em conflito com a Lei – Reinserção Social do Adolescente em conflito com a Lei. 
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âmbito federal é acompanhada também da constatação de que os mesmos não constituem uma 

totalidade orgânica naquilo que se refere à sua focalização no segmento jovem.  

Dos projetos analisados por Spósito e Carrano, observando-se a análise do público a 

que se destinam, procuraram classificá-los do seguinte modo: 

 

Foco dos Programas/Projetos No de Programas 
a) Explicitamente a adolescentes e/ou jovens 18 
b) Difuso entre crianças e adolescentes ou jovens e adultos 10 
c) Dirigi-se à população jovem apenas de modo incidental 5 

 

 

A classificação acima permite intuir, também, a falta de consenso, no âmbito federal, 

sobre a necessidade da definição de políticas específicas e coordenadas para a juventude. O 

pouco acúmulo teórico sobre esta problemática se expressa na elaboração de significativo 

número de programas e projetos que se destinam indistintamente a crianças, adolescentes e 

jovens. Nesse quadro de heterogeneidade de parâmetros sobre a dimensão etária da juventude, 

a infância pode se alargar até aos 14 anos de idade, e o jovem ser mesmo aquele maior de 10 

anos de idade. No sentido de exemplificarmos o que afirmamos acima podemos citar o caso 

do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, cuja população alvo se estende até 

aos 14 anos. O segundo exemplo é o Programa Saúde do Adolescente e do Jovem, que 

circunscreve a juventude brasileira na ampla faixa que vai de 10 a 24 anos.  

A seguir procuramos apresentar uma descrição sucinta dos dezoito programas/projetos 

federais, divididos por pasta ministerial, e cujo direcionamento das ações para adolescentes 

e/ou jovens pode ser considerado forte.  

 

 

 5.1.1- Programas no âmbito do Ministério da Educação 
 

 
a) Programa de Estudantes em Convênio de Graduação (PEC-G) 

 
 

Este programa desenvolvido em parceria com o Ministério das Relações Exteriores,  é 

destinado a cidadãos estrangeiros, entre 18 e 25 anos de idade, com ensino médio completo, 

preferencialmente os que estejam inseridos em programas de desenvolvimento 

socioeconômico acordados pelo Brasil por via diplomática. Tais programas definem o 

compromisso do aluno de regressar ao seu país e contribuir com a área na qual se graduou.  
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b) Projeto Escola Jovem 
 
 

O objetivo geral de tal projeto iniciado em março de 2001, incidia sobre a 

implementação da reforma e ampliação da oferta de vagas para o Ensino Médio. Apontava-se  

como um de seus desafios a construção de uma escola para jovens e jovens adultos que 

preservasse sua identidade com os jovens e superasse os baixos rendimentos escolares. Foram 

estabelecidos critérios de elegibilidade para os estados participarem do programa, tais como: 

“ser uma escola para jovens e jovens adultos”, apresentar práticas de correção de fluxo e 

demonstrar sustentabilidade para custos adicionais além daqueles financiados pelo programa. 

O Escola Jovem foi subdividido em dois subprogramas:  

 

b.1) projetos de investimentos nas unidades da federação que destinava recursos financeiros 

aos estados para implementação da reforma, melhoria da qualidade e expansão da oferta de 

Ensino Médio e realização de projetos juvenis;  

 

b.2) políticas e programas nacionais com o objetivo de fomentar e apoiar a implementação da 

reforma do Ensino Médio nos estados e no Distrito Federal.  

 

O governo federal teve baixa contribuição orçamentária no orçamento global deste Projeto 

parcialmente financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pelos 

estados da Federação71. Apesar de contemplar no seu título um aspecto inovador, ao trazer a 

categoria juventude para a análise da condição de aluno, o programa limitou-se, na prática, a 

distribuir alguns computadores, mas mostrou-se  ineficaz no seu conjunto. A própria reforma 

foi alvo de profundas críticas da comunidade acadêmica (Kuenzer, 2000a; Kuenzer, 2000b; 

Ferretti, 2000).  

 
 
 
 
 

                                                           
71 De um total de US$ 1 bilhão, US$ 500 milhões são do BID, US$ 450 milhões das unidades da Federação e 
US$ 50 milhões da União, estes últimos destinados exclusivamente à gestão nacional do Projeto.  
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5.1.2- Programas no âmbito do Ministério do Esporte e Turismo 

 
 
a) Jogos da Juventude 

 
 
 O programa Jogos da Juventude, criado no ano do 1995, sofreu uma interrupção em 

1999, sendo retomado em 2001. Visa à promoção da prática de atividades esportivas entre os 

jovens sob a perspectiva do denominado esporte de rendimento. A competição é utilizada 

como meio de descoberta e aprimoramento de novos talentos para o desporto nacional. Os 

campeões dos jogos estaduais compõem as equipes dos jogos nacionais, momento em que os 

técnicos das diferentes seleções esportivas brasileiras podem observar e selecionar novos 

atletas.  

 

b) Olimpíadas Colegiais 
 

 
  Criado no início de 2000, tem como público-alvo adolescentes de 12 a 14 anos e 

jovens de 15 a 17 anos. Seus objetivos são o fomento do desporto escolar, o intercâmbio 

sócio-desportivo no País e o desenvolvimento do potencial esportivo brasileiro. Procura 

também demonstrar à comunidade esportiva internacional a capacidade de organização 

esportiva do Brasil com vista à capacitação de grandes eventos internacionais. Os estados são 

estimulados a incrementar suas infra-estruturas para receber os eventos esportivos do 

programa. As Olimpíadas Colegiais são apresentadas como ação conjunta do Ministério do 

Esporte e Turismo com o Ministério da Educação e o Comitê Olímpico Brasileiro. Ainda que 

no texto de sua apresentação sejam ressaltados o caráter lúdico e a idéia de congregação, as 

Olimpíadas Colegiais são pensadas também como espaço de revelação de talentos, o que 

confirma a hegemonia do esporte de rendimento sobre o denominado esporte-educação. Os 

objetivos do programa deixam transparecer que a preocupação principal é com o 

desenvolvimento esportivo do País. A juventude, também neste caso, não se apresenta como 

uma categoria central da organização e desenvolvimento da proposta.  

 

c) Projeto Navegar 
 

 
  Destinado a adolescentes de 12 a 15 anos residentes em comunidades ribeirinhas, 

lacustres e costeiras, o Projeto Navegar teve início em 1999. Seu objetivo principal é difundir 
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e democratizar o acesso a esportes náuticos, priorizando os adolescentes moradores em áreas 

de risco social e matriculados na rede pública de ensino. Em 2002, era registrada a existência 

de 37 núcleos do Projeto em 18 estados.  

 
 

5.1.3 -Programas no âmbito do Ministério da Justiça 

 
 

a) Serviço Civil Voluntário 
 

 
Criado em dezembro de 1997,é destinado aos jovens de 18 anos que optaram por não 

se alistar e aos dispensados do serviço militar obrigatório. É concebido como “um rito de 

passagem para a maioridade”, com ênfase em dois aspectos: a preparação do/a jovem para o 

trabalho e para a cidadania, entendida como participação social solidária em uma sociedade 

democrática. As atividades desenvolvidas organizam-se em torno dos direitos humanos, da 

qualificação profissional, da elevação da escolaridade e da prestação de serviços à 

comunidade.72 Participaram do programa 2.500 jovens beneficiados com recursos do Plano 

Nacional de Segurança Pública, somados a 22.000 jovens beneficiados com recursos do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT repassados às secretarias estaduais de trabalho e 

emprego e a organizações não-governamentais.  

 
  
b) Programa de Reinserção Social do Adolescente em Conflito com a Lei 

 
 

Desenvolvido no Departamento da Criança e do Adolescente, da Secretaria de Estado 

de Direitos Humanos, possui âmbito nacional,  e é dirigido a adolescentes em conflito com a 

lei que cumprem medidas judiciais socioeducativas, não privativas da liberdade. Sua missão é 

articular e estimular os esforços do sistema socioeducativo instituído pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Essa iniciativa foi apresentada como uma resposta institucional às 

propostas de ações governamentais de proteção ao adolescente em situação de conflito com a 

lei consignadas no Programa Nacional de Direitos Humanos. É importante assinalar que um 

                                                           
72 O Serviço Civil Voluntário é definido como sendo de abrangência nacional, porém as informações disponíveis 
davam conta de sua realização somente nos municípios das regiões metropolitanas de Recife, Vitória, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Curitiba e Distrito Federal.  
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dos marcos desse Programa foi a opção política de ênfase em medidas socioeducativas em 

meio aberto, implementando aquilo que é preconizado pelo ECA, em detrimento às medidas 

privativas de liberdade.  

 

 
c) Promoção de Direitos de Mulheres Jovens Vulneráveis ao Abuso Sexual e            
          à Exploração Sexual Comercial no Brasil 

 
 

Esta ação, criada em 1999, integra o Programa de Defesa dos Direitos da Criança e do  

Adolescente e tem como objetivo promover direitos das jovens, especialmente daquelas sob 

situação de risco, visando eliminar a violência cometida contra elas. O público-alvo 

compreende, assim, as jovens brasileiras violentadas sexualmente nos primeiros anos de vida 

e as meninas que trocam “favores” sexuais pela necessidade de sobreviver.  

 
 

5.1.4. Programa no âmbito do Ministério da Saúde 

 
 
a) Programa de Saúde do Adolescente e do Jovem 

 
 

As iniciativas na área de saúde remontam a 1989, quando o Ministério da Saúde 

voltou-se para a saúde do adolescente com a criação do Programa Saúde do Adolescente – 

PROSAD. Em 1999 foi criada a Área de Saúde do Adolescente e do Jovem – ASAJ, no 

âmbito da Secretaria de Políticas de Saúde. Essa nova área, então, tornou-se responsável pela 

articulação dos diversos projetos e programas do Ministério da Saúde que lidam com questões 

relativas à adolescência e à juventude, em decorrência da percepção da necessidade de uma 

política nacional integrada de atenção específica aos indivíduos de 10 a 24 anos. É importante 

destacar, além do desenvolvimento de atividades relacionadas com a promoção da saúde dos 

adolescentes e estudos temáticos, a preocupação expressa pelo Programa em contribuir com 

atividades intra e interinstitucional, nos âmbitos governamentais e não-governamentais, 

visando à formulação de uma política nacional para a adolescência e juventude, a ser 

desenvolvida nos níveis federal, estadual e municipal. Reconhece-se que muitas das 

intervenções voltadas para a melhoria da saúde do adolescente falharam devido ao foco 

estreito e à desarticulação das iniciativas governamentais. Também é digno de nota o crítico 
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reconhecimento do Programa sobre a pouca participação dos jovens no planejamento, 

implementação e avaliação das atividades oriundas de políticas públicas.  

 
 
5.1.5.  Programas no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego 

 
 
a) Jovem Empreendedor 

 
 

Esse programa foi criado no segundo mandato do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, destinando-se à capacitação profissional e posterior financiamento de jovens de 

nível técnico, em fase de conclusão de curso ou recém-formados, com idade entre 18 e 29 

anos, interessados em dirigir o próprio negócio. Teve focalização regional, limitando-se às 

áreas de atuação do Banco Nordeste (norte do Espírito Santo, Minas Gerais e estados do 

Nordeste), responsável por seu desenvolvimento. Segundo avaliação de macro-objetivos do 

PPA pelo Ministério do Planejamento, o programa teve um desempenho nulo, pois não houve 

a execução financeira prevista, nem tampouco realização de metas físicas que dispensassem 

recursos. O público-alvo do Programa Jovem Empreendedor foi abrangido pelo Programa de 

Geração de Emprego e Renda – PROGER, apesar deste não promover nenhuma focalização 

especial para o jovem73.  

 

 
5.1.6. Programas no âmbito do Ministério da Assistência e Previdência Social 

 
 

Este ministério lançou, no segundo mandato do governo FHC, o Programa Brasil 

Jovem, compreendendo ações de implantação dos Centros da Juventude e a capacitação de 

jovens de 15 a 17 anos como Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, mediante 

a concessão de bolsa. As ações desse programa como um todo se voltaram para os jovens 

entre 14 e 25 anos em “condições de vulnerabilidade social“. A prioridade de implementação 

incidiu sobre municípios com as seguintes características: alto índice de jovens de famílias de 

baixa renda; alto índice de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS entre os jovens; 

exposição dos jovens ao uso e ao comércio de drogas; alto índice de mortalidade juvenil por 

causas externas; exploração sexual de meninas e jovens; alto índice de gravidez na 

                                                           
73 O Ministério do Trabalho e Emprego – MTE demonstrou preocupações em desenvolver sistema de 
acompanhamento que pudesse captar as informações relativas ao usuário do programa, em especial o jovem.  
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adolescência; taxa elevada de desocupação juvenil, ou seja, jovens fora da escola e de 

qualquer forma de trabalho; taxa de analfabetismo e baixo índice de escolaridade.  

 
 

a) Centros da Juventude 
 

 
Os Centros deveriam funcionar como pólos de distribuição de informações sobre 

programas, projetos e serviços nas áreas de saúde, educação, cultura, capacitação para o 

trabalho, esporte, proteção, justiça e assistência social. Teriam como objetivo estabelecer 

conexões entre a oferta e a demanda desses serviços, apoiando a juventude local na busca de 

soluções para seus problemas. A informação, o esporte e a cultura são apontados como o tripé 

de sustentação da agenda das atividades. O Centro da Juventude foi, assim, concebido para ser 

de responsabilidade do governo local, dos jovens e da comunidade. Recomendava-se que a 

gestão da programação e das atividades fosse feita de forma participativa com a 

“comunidade” e que fossem estabelecidas parcerias com organizações não-governamentais. O 

projeto previa repasses financeiros decrescentes, ao longo de quatro anos, por parte da 

Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS) para o município ou estado, da ordem de 

R$20.000,00 no primeiro ano, R$15.000,00 no segundo ano, R$10.000,00 no terceiro ano e 

R$5.000,00 no quarto ano. Os repasses decrescentes foram concebidos como estratégia de 

indução da auto-sustentabilidade progressiva do programa no âmbito local, ou ainda uma 

retirada progressiva da presença federal frente aos municípios que adotaram esta política para 

a juventude. Trata-se de uma iniciativa sem maiores informações sobre as ações que foram, de 

fato, efetivadas.  

 

 

b) Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano 

 
Os jovens destinatários do programa deveriam ser alfabetizados e carentes, vivendo 

em famílias cuja renda per capita não ultrapassasse meio salário mínimo. Os municípios 

habilitados a participar do programa deveriam ser capitais dos estados – isso em função do 

diagnóstico da maior concentração de jovens e da maior prevalência de problemas 

envolvendo essa faixa etária – e possuir menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) em 

relação à média regional. Em termos gerais, o programa objetiva preparar o jovem para a 
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atuação intergerencial, procurando capacitá-lo para o mercado de trabalho e também para 

atuar em suas comunidades na área de saúde, cultura, meio ambiente, cidadania, esporte e 

turismo. Dentre os principais objetivos específicos destacam-se:  

 

b.1) estimular o jovem para o desenvolvimento do seu papel de protagonista na sociedade; 

b.2) mostrar a esse jovem que é possível planejar e construir seu próprio futuro;  

b.3) fazer com que esse jovem se supere e se prepare para atuar de modo cooperativo na  

       transformação da própria comunidade onde vive;  

b.4) resgatar vínculos familiares, comunitários e sociais; 

b.5) reverter indicadores sociais pela ação corretiva e preventiva; 

b.6) inserir e reinserir o jovem no sistema educacional.  Os jovens participantes deveriam 

frequentar curso de capacitação durante seis meses, para depois começarem a atuar em sua 

comunidade. Durante esse período, receberiam uma bolsa mensal no valor de R$ 65,00. 

  

O Programa Agente Jovem, em seu início, não contou com destinação orçamentária 

própria, uma vez que não foi previsto no PPA do período 2000-2003. Entretanto, segundo 

avaliação governamental, as parcerias realizadas entre a Secretaria Especial de Assistência 

Social com estados, municípios, organizações não-governamentais e o empresariado teriam 

garantido o êxito do programa e superado as expectativas de seus formuladores.  

 

 

5.1.7. Ministério da Ciência e Tecnologia (CNPq) 
 

 
a) Prêmio Jovem Cientista 

 
 

Criado em 1981, o prêmio destina-se a graduados em curso superior que têm menos de 

40 anos, e estudantes de escolas técnicas e/ou curso superior com menos de 30 anos de idade. 

O objetivo é estimular a revelação de talentos e investir em estudantes e profissionais que 

procuram alternativas para problemas brasileiros. O prêmio tem vida longa, se comparado 

com as demais ações federais. Registrou-se somente breve interrupção por dois anos (1986 e 

1987). Os temas do prêmio são sempre inéditos – ligados à saúde, agricultura, qualidade dos 

alimentos e da água, energia, telecomunicações, indústria civil, reciclagem de rejeitos 

industriais e recursos humanos. Naquilo que se refere ao segmento jovem, este programa 
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possui uma delimitação expressivamente elástica, uma vez que estende o conceito de 

juventude à faixa dos 40 anos de idade, afastando-se de qualquer outra classificação etária 

estabelecida nos demais programas e projetos governamentais. Trata-se de uma iniciativa sem 

maiores informações sobre as ações que foram, de fato, efetivadas.  

 
 
b) Prêmio Jovem Cientista do Futuro 

 
 

Criado em 1999, destina-se exclusivamente a alunos do Ensino Médio. Concebido nos  

moldes do Prêmio Jovem Cientista,apresenta a pesquisa como uma fonte de aprendizagem e 

produção de conhecimento. Seu objetivo é despertar o interesse dos jovens na carreira 

científica e tecnológica.  

 
  
5.1.8. Presidência da República 

 
 
a) Programa Comunidade Solidária 

 
 

O Programa Comunidade Solidária foi criado em 1995 por decreto presidencial e 

coordenado durante dois mandatos consecutivos pela primeira-dama, Ruth Cardoso. Peça 

chave da estratégia implantada para as políticas sociais do governo de Fernando Henrique 

Cardoso, suas prioridades foram: criação e geração de renda, apoio ao desenvolvimento do 

ensino básico e defesa dos direitos e promoção social das crianças e adolescentes no Brasil. 

Seu escopo principal foi o de se constituir em novo modelo de ação social utilizando o 

conceito-força de articulação solidária da sociedade na mobilização de recursos humanos, 

técnicos e financeiros para o combate à pobreza e à exclusão social.  

Para a realização da referida articulação foi criada uma Secretaria Executiva para 

integrar as administrações federal, estaduais e municipais e buscar tornar mais eficientes as 

políticas sociais do governo. Criou-se também o Conselho da Comunidade Solidária, órgão 

assessor não-governamental, desprovido de orçamento próprio e composto por 21 

representantes da sociedade civil e 11 ministros de Estado. Este conselho, concebido para 

favorecer a interação entre o governo e a sociedade, teve presença ativa nas decisões que 

envolveram as políticas sociais. Foi criada, ainda, a organização não-governamental 

Associação de Apoio ao Programa Capacitação Solidária (AAPCS), que ficou com a 

responsabilidade de captar recursos de pessoas físicas ou jurídicas nacionais e internacionais 
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para aplicá-los na gestão, implementação e desenvolvimento do Programa de Capacitação 

Solidária destinado a jovens de 16 a 21 anos.  

É preciso assinalar que o Programa Comunidade Solidária, ainda que não tenha tido a 

efetividade e grau de consolidação institucional pretendidos, expressou determinada 

concepção de política pública de combate à pobreza que teorizou o compartilhamento 

democrático de ações entre Estado e sociedade civil, mas praticou a confusão de 

responsabilidades sociais públicas e privadas promovendo a transferência de prerrogativas 

governamentais e recursos orçamentários a entes privados assistenciais stricto sensu e 

empresariais que assumiram o discurso da responsabilidade social. Em 1999, o Conselho da 

Comunidade Solidária avaliou sua trajetória com vistas a reformular sua estrutura e a projetar 

sua continuidade. No novo desenho, figurou como uma das missões do Conselho o apoio à 

promoção do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. A análise do Programa 

Comunidade Solidária foge aos objetivos deste trabalho; para mais informações consultar 

<www.rededlis.org.br>.  

 
 

b) Programa Capacitação Solidária 
 
 

Concebido como alternativa para enfrentar o problema de desemprego dos jovens de 

baixa escolaridade e implementado a partir de 1996, focaliza suas ações na capacitação 

profissional de jovens de 16 a 21 anos, provenientes de famílias de baixa renda residentes nas 

grandes regiões metropolitanas. Um de seus objetivos seria o fortalecimento das organizações 

da sociedade civil através de atividades e cursos voltados para o desenvolvimento de 

competências e aperfeiçoamento de gestores sociais. Os projetos de cursos promovidos por 

organizações sociais eram selecionados por concurso e financiados pelo programa.  O edital 

do concurso incluía modelo para a formulação dos projetos e formato indicado para os cursos 

com um módulo básico (leitura, comunicação, cálculo e escrita) e um módulo específico 

voltado para o aprendizado de uma habilidade de geração de renda.  

 
 
c) Rede Jovem 
 
 

O Projeto Rede Jovem foi uma iniciativa do Conselho da Comunidade Solidária e do  

Ministério da Ciência e Tecnologia, com o objetivo de identificar o que seus formuladores 

definiram como “as condições propícias que subsidiem iniciativas do Estado e da sociedade 
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civil para integrar jovens – especialmente aqueles em situação de risco social – de forma 

sustentada e permanente, como protagonistas, por meio da informática e da Internet, 

valorizando e fortalecendo suas formas de expressão, criatividade e participação na 

sociedade”. O objetivo específico foi o de “conectar jovens, dando-lhes um instrumento de 

integração e comunicação” como forma de lhes permitir a superação da atual condição de 

isolamento, especialmente os jovens das grandes metrópoles que estariam excluídos e 

desinformados. O público-alvo foi, então, o de jovens de baixa renda que não têm acesso à 

Internet, mas que teriam condições de ampliar, pela via virtual, seus contatos e a trocar 

informações relevantes sobre saúde, direitos e formação profissional. O projeto concebeu o 

conceito de “espaço jovem”, local físico no qual se encontrariam disponíveis computadores 

conectados à Internet com a função de oferecer aos jovens alternativas de lazer, aprendizado, 

conhecimento, perspectivas profissionais e estímulos à criatividade. O “espaço jovem” 

funcionaria, então, como uma espécie de telecentro de informática necessariamente conectado 

à Internet como forma de promover a integração virtual entre os jovens. O projeto foi 

formulado para ser executado em parceria com organizações sociais. Assim como nas demais 

ações do consórcio público/privado do Programa Comunidade Solidária, torna-se difícil 

identificar a real presença do poder público nos relatos sobre a iniciativa, ainda que a 

formulação inicial propugne o subsídio a iniciativas de parcerias entre o Estado e a sociedade 

civil 74.  

 
 
 
5.1.9. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 
 
a) Brasil em Ação/Grupo Juventude 

 
 

O Programa Brasil em Ação, criado em 2000, no Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, também denominado Grupo Juventude, foi um programa-piloto de 

coordenação de grupo de programas de atendimento à juventude (jovens na faixa etária de 15 

a 29 anos), abrangendo seis ministérios, 11 programas75 e suas interações com governos 

                                                           
74 Na Internet (<www.redejovem.org.br>), o projeto Rede Jovem é anunciado como uma iniciativa da 
“Comunitas – Parcerias para o Desenvolvimento Solidário”, organização social responsável pela manutenção de 
15 Espaços Jovens instalados em 10 cidades de sete estados brasileiros (BA, CE, DF, ES, PE, RJ, SP). 
75 Educação de Jovens e Adultos, Esporte Solidário, Paz nas Escolas, Qualificação Profissional do Trabalhador, 
Centros da Juventude, Reinserção do Adolescente em Conflito com a Lei, Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Direitos Humanos, Direito de Todos, Saúde de Jovem, Desenvolvimento do Ensino Médio e 
Desenvolvimento da Educação Profissional.  
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estaduais. O Brasil em Ação foi desenvolvido no âmbito da estratégia do Programa Avança 

Brasil, destinado a promover a integração das ações governamentais com o mesmo público-

alvo ou no mesmo espaço geográfico específico de atuação. A avaliação do Ministério do 

Planejamento, após o primeiro ano de funcionamento deste programa, indicou, como 

resultado geral, que o trabalho permitiu que os gerentes dos programas do Avança Brasil 

conhecessem seus pares e os programas correlatos, o que teria possibilitado uma visão mais 

global da questão da juventude no conjunto da administração federal. Mesmo com essa 

positiva (ainda que genérica) avaliação, o Ministério do Planejamento alertou para a 

inadequação do tamanho do grupo e qualificação da equipe responsável pelo gerenciamento, e 

também para as dificuldades de participação no processo de programação financeira dos 

coordenadores, o que comprometia a execução do Programa Avança Brasil. A constituição 

desse grupo de coordenadores de programas e projetos de juventude, ainda que não tenha 

apresentado produtos significativos, indica certo grau de consciência da administração federal 

sobre a fragmentação das ações na área da juventude.  

  
 
 
5.1.10   Primeiras análises sobre as ações federais 

 
 

[...] as políticas públicas de juventude devem ser vistas como estratégicas 
para o desenvolvimento social do Brasil e América Latina e estas para serem 
contemporâneas ao seu tempo, devem ter presente as discussões de raça, 
gênero, sexualidades, geração de renda e emprego, combate à fome e ao 
desenvolvimento auto-sustentável. (OBJ. 2004: 7) 

 
 
 Segundo Spósito e Carrano (2003), a Constituição federal de 1988 instaurou um novo 

ordenamento constitucional construído através de uma elevada consciência de direitos e 

cidadania. Na esteira da mobilização democrática da sociedade brasileira, surgiram canais de 

participação da sociedade civil na formulação e gestão das políticas públicas em áreas 

relacionadas com os sistemas de garantia de direitos e proteção de crianças e adolescentes – 

ECA e Plano Nacional dos Direitos Humanos. A promulgação do ECA, em 1990, foi o 

principal indutor de políticas sociais destinadas a crianças e adolescentes, sobretudo na 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. Programas e ações foram 

criados, não mais com base na ideologia do menor em situação irregular, mas na doutrina 

cidadã de proteção integral aos adolescentes em conflito com a lei.  
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A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), aprovada em 1993, estabeleceu a 

criação do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social, do qual emergirão 

também  ações na área da adolescência e juventude. No final da década de 90, os indicadores 

sobre o desemprego juvenil e a acentuação dos processos de precarização social fomentam a 

necessidade de políticas de inclusão (tanto assistenciais como de promoção para um patamar 

diferencial de integração na sociedade) em uma crise da ação de um Estado que durante toda a 

década de 1990 e o início do novo século viveu a hegemonia das políticas neoliberais. Ainda 

que parcialmente, tais medidas oxigenam as políticas governamentais que incidem sobre a 

juventude com o arejamento promovido pela participação da sociedade civil.  

Entretanto, naquilo que se refere ao conjunto da população jovem, especialmente 

aqueles maiores de 18 anos que não mais estão sobre a proteção incondicional do ECA, 

inexistem formas democráticas e colegiadas de relacionamento participativo. No Brasil, ainda 

estão por se constituir conselhos e fóruns que canalizem a interlocução de jovens e demais 

atores com o estado na direção da definição política e implementação prática de pautas 

ampliadas de garantia dos direitos universais devidos à juventude. Na análise do conjunto de 

programas e projetos classificados pela sua maior ou menor intensidade de foco na juventude, 

destaca-se o dado que revela o próprio caráter recente dessas ações na esfera federal. É 

significativa a informação de que 60% dessas ações foram implantadas somente nos últimos 

cinco anos do governo FHC, o que denota a recente trajetória na formulação de políticas de 

juventude, assim como explica, em parte, a sua incipiente institucionalização e fragmentação.  

As ações desarticuladas e a superposição de projetos com objetivos, clientela e área 

geográfica de atuação comum, exprimem a frágil institucionalidade das políticas federais de 

juventude. As diferenças de concepções, longe de significarem a pluralidade dos que 

dialogam, revelam a incomunicabilidade dos que se distanciam no interior da máquina 

administrativa. A depender do local de onde partem, mudam os sentidos políticos e sociais 

das ações, assim como o recorte etário do público-alvo; alguns ministérios se dedicam à 

assistência, alguns pretendem a inclusão dos “jovens carentes” e outros dão um caráter 

profilático às suas ações, implementando medidas saneadoras para evitar a violência.  

Mais recentemente emergem projetos e programas que pautam suas ações pela defesa 

da promoção da cidadania – noção evidente em muitos documentos oficiais, mas de pouca 

visibilidade nos desenhos e conteúdos teórico-metodológicos que guiam a implementação das 

ações nos municípios por equipes técnicas de organizações não-governamentais e prefeituras 

municipais, que se ressentem de acompanhamento político-pedagógico, suporte 

administrativo e avaliação de suas práticas.  
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No que se refere à inserção do jovem no mercado de trabalho, alguns programas 

assumiram sobremaneira o fetiche da capacitação do jovem para um mercado de trabalho de 

poucas oportunidades, sem propor qualquer caminho de questionamento da realidade 

econômica e social de um período histórico que viveu a recessão provocada pelas altas taxas 

de juros e os efeitos da crise do mundo do trabalho agudizando desigualdades, indignidades, 

iniquidades e empobrecimentos.  

O acesso à informação também se apresentou como uma panaceia capaz de superar o 

isolamento sociocultural dos jovens, tanto aqueles das periferias das grandes cidades quanto 

os do interior rural. Dois conceitos vigoraram em documentos de órgãos do governo federal e 

organizações não-governamentais, principalmente quando referidos a projetos e programas 

fortemente focados na juventude: protagonismo juvenil e jovens em situação de risco social. 

Aliás, essas foram idéias marcadas mais por apelo social que conceitos ancorados em 

diagnósticos sociais e reflexões analíticas sobre o tema da juventude. Na grande maioria dos 

casos, representaram simplificações facilitadoras do entendimento de realidades sociais e 

culturais complexas, e também códigos de acesso para financiamentos públicos orientados por 

uma tão nova quanto frágil conceituação de proteção social e cidadania participativa.  

O Brasil, do ponto de vista global, optou por um conjunto diversificado de ações – 

muitas delas efetivadas na base do ensaio e erro –, na falta de concepções estratégicas que 

permitissem delinear prioridades e formas orgânicas e duradouras de ação institucional que 

compatibilizem assim interesses e responsabilidades entre organismos do Estado e da 

sociedade civil. Neste sentido, é possível afirmar que a herança deixada pelo governo incide 

mais sobre projetos isolados, sem avaliação, configurando a inexistência de um desenho 

institucional mínimo que assegure algum tipo de unidade que nos permita dizer que 

caminhamos na direção da consolidação de políticas e formas democráticas de gestão.  

Muitos desses projetos e programas são concebidos na esfera federal – por servidores 

públicos e agentes de organizações não-governamentais consorciadas – e executados por 

municípios que, ansiosos por verbas federais, não questionam diretrizes, métodos e metas pré-

fabricadas. Por sua vez, as organizações não-governamentais e os demais grupos da sociedade 

civil acabaram por se conformar ao modelo proposto face ao pacote federal de ações.  No caso 

das políticas de juventude, na ausência de atores coletivos estruturados fortemente em nível 

nacional a partir da temática da juventude, e de projetos políticos claros para esse segmento 

no âmbito federal, começa a emergir, a partir da base, um conjunto heterogêneo de práticas. 

Essa diversidade, se de um lado recobre a possibilidade de experimentação e de inventividade 

social, elementos importantes para a constituição da democracia, de outro poderá resultar em 
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experiências fragmentadas, com fraco poder de impacto e de disseminação não favorável à 

criação de elementos consistentes de uma nova cultura política na formulação de ações para a 

juventude.  

Spósito e Carrano (2003),  fazendo um balanço geral sobre os 33 programas e projetos 

federais relacionados, especialmente naquilo que se refere às ações voltadas para os jovens 

maiores de 18 anos, afirmam que inexistem canais democráticos que assegurem espaços de 

debates e participação para a formulação, acompanhamento e avaliação dessas ações. As 

análises aqui empreendidas, mesmo que sucintas, dão conta de que o governo Lula, apesar de 

alguns avanços, não conseguiu escapar da armadilha que tem sido imobilizadora na ação – 

manter uma visão antinômica entre políticas públicas estruturais e as políticas emergenciais e 

focais (Frigotto, 2004).  

 

 

5.2- Programas para a Juventude Brasileira – 2003 a 2008 

  
O atual governo tem demonstrado desde o início, sua preocupação com esta parcela 

importante da sociedade (aproximadamente um terço da população brasileira), através da 

criação e ampliação de vários programas sociais voltados para a juventude com o objetivo de 

que haja uma maior inclusão social de seus componentes. Podemos evidenciar esta 

preocupação elencando os principais projetos/programas do governo federal desenvolvidos no 

período. 

 Selecionamos os dezessete projetos mais relevantes: 

 

Principais Programas do Governo Federal para a Juventude  
período de 2003-2008 

 

 Programa/Projeto Órgão Federal 

1 Programa Cultura Viva Ministério da Cultura 

2 Projeto Rondon Ministério da Defesa 

3 Programa Soldado Cidadão Ministério da Defesa 

4 Programa Brasil Alfabetizado Jovem Ministério da Educação 

5 Programa Escola Aberta Ministério da Educação 

6 Programa Escola de Fábrica Ministério da Educação 
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 Programa/Projeto Órgão Federal 

7 Programa Melhoria e expansão do Ensino Médio Ministério da Educação 

8 
Programa de Integração de Educação Profissional ao Ensino 

Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(Proeja) e Programa Saberes da Terra 

Ministério da Educação 

9 
Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 

(PNLEM) 
Ministério da Educação 

10 Programa Universidade para Todos – ProUni Ministério da Educação 

11 Programa Nossa Primeira Terra 
Ministério do 

Desenvolvimento Agrário 

12 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF Jovem 
Ministério do 

Desenvolvimento Agrário 

13 Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) 
Ministério do 

Desenvolvimento Social 

14 Projeto Agente Jovem 
Ministério do 

Desenvolvimento Social 

15 Projeto Bolsa-Atleta Ministério do Esporte 

16 Programa Juventude e Meio Ambiente 
Ministério do Meio 

Ambiente e Ministério da 
Educação 

17 
Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego 

(PNPE) 
Ministério do Trabalho 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Como fizemos no item anterior, a seguir procuramos apresentar uma descrição sucinta 

dos dezessete programas/projetos federais, divididos por pasta ministerial priorizando o 

direcionamento de ações para adolescentes e/ou jovens. 

 

5.2.1 Programas no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social  

 

a) Projeto Agente Jovem 

 

O Projeto Agente Jovem é voltado a jovens de 15 a 17 anos em situação de risco e 

vulnerabilidade social, pertencentes a famílias com renda per capita de até meio salário 
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mínimo. Ele busca capacitar os menores para atuar como agentes de transformação de suas 

comunidades. Além disso, as atividades desenvolvidas pelo projeto visam a garantir a 

permanência do jovem no sistema educacional e, ainda, proporcionar-lhe experiências 

práticas que o preparem para a futura inserção no mercado de trabalho.  

 

 

b) Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) 

 

O ProJovem tem como finalidade proporcionar formação integral ao jovem, por meio 

de uma associação entre: elevação da escolaridade, tendo em vista a conclusão do ensino 

fundamental; qualificação profissional com certificação de formação inicial; e 

desenvolvimento de ações comunitárias de interesse público. Além disso, o Programa 

contribui especificamente para a re-inserção do jovem na escola, a identificação de 

oportunidades de trabalho e capacitação, a identificação, elaboração de planos e o 

desenvolvimento de experiências de ações comunitárias e a inclusão digital como instrumento 

de trabalho e comunicação. 

 Detalhes do ProJovem: uma das modalidades do programa, o ProJovem Urbano, é 

reformulação do atual ProJovem, criado em 2005. A ação visa beneficiar pessoas de 18 a 29 

anos permitindo a elas conclusão do ensino fundamental e oferecendo-lhe qualificação 

profissional. Inicialmente, serão atendidas as cidades com mais de 200 mil habitantes. O 

jovem que tiver 75% de frequência às aulas e entregar 75% dos trabalhos escolares, receberá 

auxílio mensal de R$100. O programa será estendido aos presídios e às instituições de 

adolescentes em conflito com a Lei.  

O ProJovem Campo também irá proporcionar acesso à escola e qualificação 

profissional; neste caso, para jovens da agricultura familiar. Já o ProJovem Trabalhador 

beneficiará pessoas na mesma faixa etária que estejam desempregadas e pertençam a famílias 

com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Estarão disponíveis cursos de 

qualificação com 600 horas/aula e haverá o pagamento do auxílio de R$100,00 por mês 

mediante comprovação de freqüência. O ProJovem Adolescente vai englobar participantes de 

15 a 17 anos e oferecerá assistência social básica às famílias. Possibilitará aos jovens 

reintegração à escola e a conclusão do ensino fundamental. 
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5.2.2. Programas no âmbito do Ministério do Esporte 

 

 

a) Programa Bolsa-Atleta  

 

Garantir uma manutenção pessoal mínima aos atletas de alto rendimento, que não 

possuem patrocínio, buscando dar-lhes condições para que se dediquem ao treinamento 

esportivo e participem em competições visando ao desenvolvimento pleno de sua carreira 

esportiva. Investir prioritariamente nos esportes olímpicos e paraolímpicos, com o objetivo de 

formar, manter e renovar periodicamente gerações de atletas com potencial para representar o 

País nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. 

 

 

b) Programa Segundo Tempo   

 

O Programa Segundo Tempo é mais um programa idealizado pelo Ministério do 

Esporte, destinado a democratizar o acesso à prática esportiva, por meio das atividades 

esportivas e lazer realizadas no contra-turno escolar. Tem a principal finalidade de colaborar 

para a inclusão social, bem-estar físico, promoção da saúde e desenvolvimento intelectual e 

humano, e assegurar o exercício da cidadania.O programa caracteriza-se pelo acesso a 

diversas atividades e modalidades esportivas (individuais e coletivas) e ações 

complementares, desenvolvidas em espaços físicos da escola ou em espaços comunitários, 

tendo como enfoque principal o esporte educacional. O programa tem como público-alvo 

crianças e adolescentes expostos aos riscos sociais. 

 

 

5.2.3. Programas no âmbito do Ministério da Educação 

 

a) Programa Brasil Alfabetizado Jovem 

 

Criar oportunidade de alfabetização a todos os jovens e adultos que não tiveram acesso 

à educação fundamental ou permanência nela. Têm como diretrizes o fortalecimento da 

alfabetização como política pública: prioridade para estados e municípios, estímulo à 
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continuidade de estudos: articulação entre os Programas Brasil Alfabetizado e EJA-ensino 

fundamental e execução descentralizada: sistemática de parcerias com estados e municípios. 

 

 

b) Programa Escola Aberta 

 

O programa Escola Aberta foi criado a partir de um acordo de cooperação técnica 

entre o Ministério da Educação e a Unesco e tem por objetivo contribuir para a melhoria da 

qualidade da educação, a inclusão social e a construção de uma cultura de paz, por meio da 

ampliação das relações entre escola e comunidade e do aumento das oportunidades de acesso 

à formação para a cidadania, de maneira a reduzir a violência na comunidade escolar. Visa 

proporcionar aos alunos da educação básica das escolas públicas e as suas comunidades 

espaços alternativos, nos finais de semana, para o desenvolvimento de atividades de cultura, 

esporte, lazer, geração de renda, formação para a cidadania e ações educativas 

complementares. 

 Para isso, promove, em parceria com 82 secretarias de educação municipais, seis 

estaduais e com a Secretaria de Educação do DF, a abertura de escolas públicas de ensino 

fundamental e médio localizadas em regiões urbanas de risco e vulnerabilidade social, aos 

finais de semana, para toda a comunidade.  

Estão em funcionamento escolas abertas em 22 estados, nas regiões metropolitanas de 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória e do Distrito Federal, 

e nas capitais de Alagoas (Maceió), Amazonas (Manaus), Ceará (Fortaleza, além do 

município de Maracanaú), Goiás (Goiânia), Maranhão (São Luís), Mato Grosso do Sul 

(Campo Grande), Pará (Belém), Paraíba (João Pessoa), Piauí (Teresina), Rio Grande do Norte 

(Natal), Rondônia (Porto Velho), Roraima (Boa Vista), Santa Catarina (Florianópolis), 

Sergipe (Aracaju) e Tocantins (Palmas). 

 O programa alcança, por mês, cerca de dois milhões de pessoas das comunidades 

escolares em todas as regiões. Iniciado em 2004, o Escola Aberta tem um orçamento de R$ 60 

milhões, em recursos da União, a serem investidos em 40 meses.   
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c) Programa Escola de Fábrica 

 

Combinar qualificação profissional e escolar é o principal objetivo do Programa 

Escola de Fábrica, que, como o nome sugere, une setores produtivos e processos educacionais 

visando à inclusão social de jovens de baixa renda.O programa conta com recursos do 

Ministério da Educação e com projeto pedagógico elaborado por ONGs e demais entidades da 

sociedade civil, sob orientação do MEC. Elas são responsáveis, ainda, pelo credenciamento 

das empresas interessadas em participar, fornecendo estrutura física adequada, alimentação, 

uniforme, material didático, transporte e seguro de vida aos estudantes.  

Às empresas cabe selecionar os alunos e escolher os cursos a serem ministrados. 

Público-alvo - O Escola de Fábrica é direcionado a jovens entre 16 e 24 anos que estejam 

matriculados na rede pública de ensino fundamental ou médio,  ou nos programas 

educacionais do governo federal e tenham renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. 

Inscrições para a segunda fase do programa estão previstas para junho. O curso de divide em 

três módulos: o primeiro, de 120 horas, revisa conteúdos do ensino básico; o segundo, de 

mesma duração, versa sobre cidadania e questões trabalhistas; o último, com 360 horas, 

destina-se à formação e prática profissional. 

 

 

d) Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio (Promed)  

 

O Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio – PROMED – tem por 

objetivos melhorar a qualidade e a eficiência do ensino médio, expandir sua cobertura e 

garantir maior equidade social.  

Para isso, tem como metas apoiar e implementar a reforma curricular e estrutural, 

assegurando a formação continuada de docentes e gestores de escolas deste nível de ensino; 

equipar, progressivamente, as escolas de ensino médio com bibliotecas, laboratórios de 

informática e ciências e equipamentos para recepção da TV Escola; implementar estratégias 

alternativas de atendimento; criar 1,6 milhão de novas vagas; e melhorar os processos de 

gestão dos sistemas educacionais dos estados e do Distrito Federal. 
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e) Programa de Integração de Educação Profissional ao Ensino Médio na        
          Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja)  

 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA - abrange cursos que, como o 

próprio nome diz, proporcionam formação profissional com escolarização para jovens e 

adultos. Os cursos oferecidos são: 

 

e.1) - Educação profissional técnica de nível médio com ensino médio, destinado a quem já 

concluiu o ensino fundamental e ainda não possui o ensino médio e pretende adquirir o título 

de técnico. 

 

e.2) - Formação inicial e continuada com o ensino médio, destinado a quem já concluiu o 

ensino fundamental e ainda não possui o ensino médio e pretende adquirir uma formação 

profissional mais rápida. 

 

e.3) - Formação inicial e continuada com ensino fundamental (5ª a 8ª série ou 6º a 9º ano), 

para aqueles que já concluíram a primeira fase do ensino fundamental. Dependendo da 

necessidade regional de formação profissional, são, também, admitidos cursos de formação 

inicial e continuada com o ensino médio.  

 

 

f) Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem por objetivo oferecer a alunos e 

professores de escolas públicas do ensino fundamental, de forma universal e gratuita, livros 

didáticos e dicionários de Língua Portuguesa de qualidade para apoio ao processo ensino-

aprendizagem desenvolvido em sala de aula. A Secretaria de Educação Básica coordena o 

processo de avaliação pedagógica sistemática das obras inscritas no PNLD, desde 1996. 
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g) Programa Universidade para Todos (ProUni) 

 

O Programa Universidade para Todos tem como finalidade a concessão de bolsas de 

estudo integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, em instituições privadas de educação superior. Criado pelo Governo Federal em 

2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, ele oferece, em 

contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas instituições de ensino que aderem ao 

Programa. Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede 

particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar máxima de três 

salários mínimos, o ProUni conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, o 

que confere transparência e segurança ao processo. Os candidatos são selecionados pelas 

notas obtidas no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio conjugando-se, desse modo, 

inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos. 

 
 

h) Programa Saberes da Terra 
 
 

O projeto vai atender a demanda de alunos que estão no segundo segmento da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou seja, desde o 6º até o 9º ano do ensino fundamental. 

Trata-se de uma oportunidade para que este segmento de educandos tenha a escolarização 

certificada. Além disso, eles receberão uma qualificação e se tornarão auxiliares técnicos. 

Cada estudante que ingressar nesse projeto estudará as disciplinas da grande curricular 

comum e terá também matérias específicas para a qualificação técnica. 

 

 

5.2.4. Programa no âmbito do Ministério do Meio Ambiente 

 

a) Programa Juventude e Meio Ambiente  

 

O Programa Juventude e Meio Ambiente surgiu em 2005 como uma estratégia do 

Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (MEC e MMA) para estimular, 

ampliar e potencializar o debate e a ação socioambiental das juventudes brasileiras. Foi 

formulado a partir da sistematização de uma pesquisa realizada em 2004/2005 com mais de 
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150 jovens integrantes dos Coletivos Jovens de Meio Ambiente – os CJs – de todo o país 

(MEC/MMA, 2004). Como objetivo geral, pretende contribuir para fortalecer pessoas, 

organizações e movimentos de juventude do país com foco na educação ambiental e 

juventude, com especial atuação junto aos Coletivos Jovens, incentivar e aprofundar o debate 

socioambiental com foco em políticas públicas, deflagrando um processo de formação de 

jovens e de fortalecimento dos seus espaços de atuação, ampliar a formação de jovens 

lideranças ambientalistas e contribuir para o fortalecimento e expansão dos Coletivos Jovens 

de Meio Ambiente nos Estados e da Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (REJUMA).  

 

 

5.2.5. Programa no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

 

a) Programa Nossa Primeira Terra 

 

O programa financia a compra de áreas rurais para jovens que estejam organizados em 

associações. A produção da propriedade pode ser individual ou coletiva. As terras adquiridas 

podem pertencer a um único imóvel ou vários, mas devem ter relação de proximidade para 

permitir o uso conjunto de materiais e equipamentos. Podem participar do Nossa Primeira 

Terra jovens que tenham cinco anos de experiência no meio rural. O tempo de formação em 

escola agrotécnica ou de aprendizagem na propriedade da família conta como experiência.  

O Programa Nacional de Crédito Fundiário é uma antiga reivindicação dos 

movimentos sociais e foi criado pela Secretaria de Reordenamento Agrário do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (SRA/MDA) em um processo de ampla consulta e discussão com 

as representações dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.  É um instrumento complementar à 

reforma agrária e alcança as áreas não-desapropriáveis para fins de interesse social.  

Além do Nossa Primeira Terra, o Programa Nacional de Crédito Fundiário envolve 

outras duas linhas específicas para os trabalhadores rurais pobres e sem terra (Combate à 

Pobreza Rural) e minifundistas que desejam ampliar a sua propriedade e produção 

(Consolidação da Agricultura Familiar). 
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5.2.6. Programa no âmbito do Ministério da Cultura 

 

a) Programa Cultura Viva 

 

Compreendendo a importância de cada uma das várias manifestações da cultura 

popular brasileira, e, ao mesmo tempo, ciente dos riscos oriundos da padronização dos hábitos 

e costumes, frutos da cultura de massa, o Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de 

Programas e Projetos Culturais (SPPC), desenvolveu, em 2004, o Programa Cultura Viva: 

projeto concebido para resgatar, incentivar e preservar a cultura brasileira. O Programa 

Cultura Viva contempla iniciativas culturais que envolvem a comunidade em atividades de 

arte, cultura, cidadania e economia solidária. Essas organizações são selecionadas por meio de 

edital público e passam a receber recursos do Governo Federal para potencializarem seus 

trabalhos, seja na compra de instrumentos, figurinos, equipamentos multimídias, seja na 

contratação de profissionais para cursos e oficinas, produção de espetáculos e eventos 

culturais, entre outros.  

Esta parceria entre Estado e sociedade civil é o Ponto de Cultura, que recebe a quantia 

de R$ 185 mil reais, divididos em cinco parcelas semestrais. Atualmente, há mais de 650 

Pontos de Cultura espalhados em todo o território brasileiro. Esses Pontos de Cultura foram 

selecionados por meio de editais - já foram publicados quatro desde 2004 - e por meio das 

próprias Redes de Pontos de Cultura. Ao lado dos Pontos de Cultura, o Programa Cultura 

Viva integra outras quatro ações: Cultura Digital, Agente Cultura Viva, Griô e Escola Viva. 

 

5.2.7. Programa no âmbito do Ministério do Trabalho 

 

a) Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE)  

 

O PNPE é um conjunto de ações direcionadas para gerar empregos e preparar os 

jovens para melhor inserção no mercado de trabalho. O Programa Primeiro Emprego 

incentiva as empresas a contratarem jovens pagando um incentivo financeiro a cada vaga 

criada. As empresas podem participar do programa pela linha de responsabilidade social, 

contratando jovens cadastrados sem receber o incentivo (e neste caso, recebem certificação 

como empresa Parceira do Programa Primeiro Emprego) ou podem se beneficiar do incentivo 
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financeiro destinado a todas aquelas  que contratam jovens inscritos no Programa (o auxílio é 

de R$1.500 anuais para cada vaga criada). 

 

5.2.8. Programa no âmbito do Ministério da Indústria e Comércio 

 

a) Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) Jovem 

 

O Pronaf possui uma linha de crédito específica para o desenvolvimento de atividades 

produtivas pela juventude do meio rural, é o Pronaf Jovem, que disponibiliza crédito rural aos  

jovens para iniciar o seu projeto produtivo, trabalhar no campo, gerar renda e melhorar as 

condições de vida da família. O Pronaf Jovem é a oportunidade da primeira experiência de 

crédito para muitos jovens e contribui para sua manutenção e emancipação no meio rural.  

O Pronaf Jovem é direcionado aos filhos(as) de agricultores familiares enquadrados no 

Pronaf, maiores de 16 anos e com até 29 anos de idade, que pretendem desenvolver atividades 

agropecuárias e não agropecuárias no meio rural. É um crédito para a criação de animais, 

aquisição de equipamentos agrícolas, inclusive para o desenvolvimento de atividades de 

turismo rural ou artesanato.  

Têm como objetivo financiar as atividades agropecuárias e não-agropecuárias 

exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor rural e de sua família, 

entendendo-se por atividades não-agropecuárias os serviços relacionados com turismo rural, 

produção artesanal, agronegócio familiar e outras prestações de serviço no meio rural, que 

sejam compatíveis com a natureza da exploração rural e com o melhor emprego da mão-de-

obra familiar. 

 

5.2.9. Programas no âmbito do Ministério da Defesa 

 

a) Projeto Soldado Cidadão 
 
 

O projeto Soldado Cidadão visa oferecer aos jovens brasileiros, incorporados às 

fileiras das Forças Armadas, oportunidades formativas por meio de cursos profissionalizantes 



 

 

128

que lhes proporcionem melhores condições de competir no mercado de trabalho. O projeto 

atende às ações de desmobilização do militar temporário, previstas pelo Exército. 

 

b) Projeto Rondon 

 

O Projeto Rondon é um projeto de integração social coordenado pelo Ministério da 

Defesa e conta com a colaboração da Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação – MEC. O Projeto envolve atividades voluntárias de universitários e busca 

aproximar esses estudantes da realidade do País, além de contribuir, também, para o 

desenvolvimento de comunidades carentes.  O Projeto empenha-se em desenvolver a 

capacitação de organizações da sociedade civil na defesa dos direitos de cidadania, como 

também, a capacitação de educadores do ensino fundamental para a prática de leitura. A 

produção de textos e atendimento a portadores de necessidades educativas especiais e a 

organização de implantação de atividades comunitárias solidárias nele também são destaques 

no Projeto. Os voluntários preocupam-se, ainda, em orientar o desenvolvimento da agricultura 

familiar, bem como, colaborar na elaboração de projetos que atendam à infra-estrutura 

municipal, em particular nas áreas de saneamento básico e de meio ambiente. 

Como forma de manter nossas discussões centradas no binômio educação-trabalho, 

eixos que demarcam nosso campo de investigação, restringiremos nossas observações e 

análises a projetos/programas para a juventude os quais tenham foco na educação e na sua 

interface com o mundo do trabalho. A educação profissional de nível médio ganha relevo 

tendo em vista o objeto de nossa pesquisa (Jovens trabalhadores com ensino médio 

incompleto - alunos de EJA).  

 

5.2.10. Desenvolvimento da Política de Educação da Juventude            

         Trabalhadora 

 

Ao promover a separação entre os ensinos médio e técnico, bem como a redução na 

oferta, o governo Fernando Henrique Cardoso pareceu demonstrar que sua política de governo 

para a educação profissional tem como objetivos intrínsecos a manutenção da dualidade, a 

contingência do acesso ao ensino médio e a desigualdade dos níveis de ensino, como nos 

apresenta Ferreti e Silva Jr. ao analisarem esses mesmos documentos: 
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(...) deve-se considerar que a reforma reproduz a dualidade histórica do ensino 
brasileiro entre educação geral e profissional, uma vez que, diferentemente do que 
afirma o documento, não apenas teremos a continuidade de uma educação 
profissional dirigida aos que têm baixa escolaridade e inserção social desfavorável, 
como também a teremos como paliativo ao desemprego gerado pelas mesmas 
circunstâncias históricas e paradigma produtivo que leva o MEC a pautar a educação 
pelo “modelo de competência”. E a teremos, como sempre, também assistencialista, 
contrariando o documento. (2000, p. 51) 

 
 

Outro ponto importante é a transferência indireta de recursos públicos à iniciativa 

privada, que ocorre, tanto pela exigência da oferta de cursos destinados à qualificação, 

requalificação e aperfeiçoamento a empregados da iniciativa privada, quanto pela redução do 

papel do Estado a partir da obrigatoriedade do estabelecimento de parcerias para expansão da 

oferta de educação profissional, conforme podemos observar no texto da Lei 9.649/98. Dessa 

forma, o Estado investia na construção e montagem dos laboratórios, através de recursos do 

PROEP – Programa de Expansão da Educação Profissional e transferia a responsabilidade 

pela manutenção, contratação de pessoal e desenvolvimento do processo educacional a 

entidades comunitárias, estados, municípios e outras entidades particulares interessadas em 

educação profissional e tecnológica. 

  Reproduze-se, assim, a relação capitalista hegemônica da classe burguesa, em 

confronto com a demanda da sociedade pela inclusão e atendimento às suas necessidades, 

através de políticas sociais coerentes com seus anseios de cidadania já que, diante do 

panorama apresentado, verifica-se uma inversão de papéis entre Estado e mercado. Enquanto 

que o Estado, a partir das políticas emanadas do Consenso de Washington, minimiza seu 

papel na estrutura da sociedade e utiliza seu aparelhamento legal, como o Conselho Nacional 

de Educação e o Ministério da Educação, para estabelecer diretrizes que contemplam a 

formação técnica desassociada a formação geral, bem como formações aligeiradas de técnicos 

e tecnólogos, como forma de gerar maior nível de escolaridade àqueles que puderem custear 

seus estudos com recursos próprios; o mercado tornou-se “sujeito regulador da concepção e 

da organização da educação, tende[ndo] a eternizar a concepção instrumentalista, dualista, 

fragmentária, imediatista e interesseira de formação humana”. (Frigotto, 2003, p.47-48).  

Dessa forma, as políticas sociais, em particular aquelas destinadas à educação 

profissional, representam um alento temporário e dão um fôlego ao sistema capitalista. De 

uma parte, buscam qualificar os trabalhadores, de outra almejam equilibrar as políticas de 

empregados e desempregados e, de outro ainda, estão situadas num contexto de inovações 

tecnológicas que reduzem o número de postos de trabalho e ao mesmo tempo demandam 

outro perfil de trabalhador. 
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Esse quadro parece corroborar com o pensamento de Vieira de que “a política 

econômica e a política social apenas formalmente se distinguem e às vezes dão a enganosa 

impressão de que tratam de coisas muito diferentes” (1992, p. 21), quando na realidade, ao 

longo do governo Fernando Henrique Cardoso (1995/2003), constituiram-se numa unidade 

planificada, com vistas à manutenção da ordem e da hegemonia capitalista. 

Com a ascensão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao governo em 2003, advindo 

da classe trabalhadora e com uma experiência de liderança sindical marcadamente contrária 

aos princípios hegemônicos da burguesia, esperava-se, no campo educacional uma ruptura 

completa com os preceitos acima descritos. Entretanto, ao analisar os acontecimentos pós-

posse, temos a demonstração de que, em relação à quebra da hegemonia burguesa, o governo 

produziu avanços, mas também retrocessos, dando a entender, que a “reforma anterior era 

boa, mas não teria sido bem implementada”. (Frigotto, Ciavatta e Ramos, 2005 p. 1093-4).  

 
 

Como avanços poderemos citar: 
 

a) Revogação do Decreto nº. 2.208/97 (apesar de ter sido compromisso de campanha, a 

revogação ocorreu após 18 meses da posse); 

b) Revogação da Portaria nº. 646/97 que reduzia o acesso ao ensino médio; 

c) Revogação da Lei 9.649/98 que impossibilitava a expansão da rede federal de  

educação profissional e tecnológica; 

d) Expansão da rede de escolas técnicas e agrotécnicas. 

 

Retrocessos: 

a) Instituição do Decreto nº. 5.154/04 (apesar do retorno da modalidade de educação 

profissional técnica de nível médio, integrada ao ensino médio, considerei que foi um 

retrocesso, a manutenção dos cursos fragmentados que visam, exclusivamente, a 

inserção imediata no mercado de trabalho, uma vez que a integração já estava prevista 

na LDB/96). 

b)  A manutenção do Parecer CNE/CEB 16/99 que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nas quais estão 

presentes, dentre outros, os objetivos dessa educação. 

c)  Criação do projeto “Escola de Fábrica”, determinando às escolas da rede federal a 

certificação dos cursistas que teriam seu aprendizado dentro das próprias empresas, 

com professores ou instrutores contratados por elas. 
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d)  A manutenção do critério para expansão da oferta, vinculada tanto aos arranjos 

produtivos locais, com base nas atividades produtivas existentes e não a um projeto de 

desenvolvimento econômico e social do país, quanto às condições de contrapartida dos 

municípios interessados na implantação de escolas técnicas e agrotécnicas. 

 

Na análise empreendida por Ramos (2008) sobre a política de educação dos 

trabalhadores no governo Lula, apesar de declarações favoráveis, ela nos mostra que a política 

de educação profissional processou-se mediante programas focais e contingentes numa 

travessia marcada por intensos conflitos no terreno da contradição. A exemplo dos seguintes: 

Escola de Fábrica, Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA); Inclusão de Jovens (PROJOVEM). No âmbito do 

Ministério do Trabalho e Emprego, o Programa de Incentivo ao Primeiro Emprego (PNPE) 

foi outra iniciativa considerada estratégica.  

Dentre os programas desenvolvidos no Governo Lula quatro foram objeto de análise 

por Ramos (2008): 

 

Programa Escola de Fábrica 

 

O Programa Escola de Fábrica é definido como um programa de inclusão social, 

voltado para beneficiar estudantes excluídos do mercado de trabalho, cujo objetivo é estimular 

empresas privadas a praticar a responsabilidade social. Na verdade, o significado desse 

programa deve ser compreendido em seus princípios ideológicos. O primeiro refere-se ao 

sentido da qualificação profissional como compensação à negação do direito de uma educação 

básica sólida e de qualidade para a classe trabalhadora. O segundo princípio é o deslocamento 

das fronteiras entre o público e privado, empurrando as políticas educacionais para essa 

última esfera. 

Ao depender da parceria empresarial para sua realização, além do uso do fundo 

público pelas organizações privadas, o Programa Escola de Fábrica reifica o assistencialismo 

sob o mito da “responsabilidade social”. No fundo, essa política retoma o fundamento que 

esteve na origem da educação profissional no início do século passado: formar mão-de-obra 

necessária ao desenvolvimento econômico e educar psico-fisicamente os jovens trabalhadores 

para a divisão social do trabalho. 
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Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem 

 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM (BRASIL, 2005), 

implantado pela Secretaria-Geral da Presidência da República em parceria com o Ministério 

da Educação, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome. Seus destinatários são jovens de 18 a 24 anos, que terminaram a quarta 

série, mas não concluíram a oitava série do ensino fundamental e não têm vínculos formais de 

trabalho. Como já mencionamos, a finalidade do Projovem é proporcionar formação ao 

jovem, por meio de uma associação entre elevação da escolaridade, tendo em vista a 

conclusão do ensino fundamental; qualificação com certificação de formação inicial; 

desenvolvimento de ações comunitárias de interesse público. Argumenta-se que o Programa 

pretende contribuir especificamente para a re-inserção do jovem na escola; a identificação de 

oportunidades de trabalho e capacitação dos jovens para o mundo do trabalho; a identificação, 

elaboração de planos e o desenvolvimento de experiências de ações comunitárias; a inclusão 

digital como instrumento de inserção produtiva e de comunicação. 

Segundo Ramos (2008), experiências de instituições que recebem alunos oriundos do 

Projovem demonstram que eles  não adquirem sequer as habilidades básicas de leitura e 

escrita que lhes permitam o prosseguimento de estudos, comprovando sua impertinência 

social. 

 

Programa Nacional de Estímulo ao primeiro emprego – PNPE 

 

Apresentado com o slogan “Primeiro Emprego: atitude, oportunidade e cidadania”, o 

PNPE, além de buscar a colocação do jovens entre 16 e 24 anos em situação de risco e 

vulnerabilidade social no mercado de trabalho formal, diz dar ênfase ao processo de 

escolarização, à efetividade da participação da sociedade no fomento de políticas e estratégias 

para a geração de trabalho e renda, visando à promoção de duas questões, a saber: a) a criação 

de postos de trabalho para jovens ou prepará-los para o mercado de trabalho e ocupações 

alternativas, geradoras de renda; b) a qualificação do jovem para o mercado de trabalho e 

inclusão social. 

Conforme demonstram estudos, o PNPE/CSJ tem-se mostrado sem eficácia, sem 

alcance de seus objetivos. Os resultados alcançados mostram que a juventude mantém-se em 
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situação de precarização do trabalho e de desemprego, sendo que os próprios critérios do 

programa excluem frações significativas ao exigir níveis de escolaridade incompatíveis com a 

realidade desta população. Por outro lado, verifica-se a falta da responsabilidade do Estado 

com as políticas de geração de trabalho e renda, ao direcionar para as entidades da sociedade 

civil o desafio da inserção. Alguns dados levantados em um estudo de caso demonstram que: 

 

a) as parcerias firmadas com empresas pouco têm rendido a possibilidade de inserção de 

jovens em processo de formação; 

b) as oportunidades conseguidas são, em geral, em condições precárias, do tipo informal, 

com baixos salários e sem garantia dos direitos básicos do trabalhador; 

c) quase 70% dos jovens que fizeram a qualificação sob este programa continuam 

desempregados; 

d) segundo depoimentos de profissionais das ONGS, muitas empresas veem com 

desconfiança a formação profissional realizadas por elas, como de natureza menor e 

questionáveis com relação à qualidade.  

 

Programa de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA 

 

A implantação do PROEJA como política pública, de luta contra as desigualdades 

sociais, ocorre num momento marcado por profundas transformações no mundo do trabalho 

que, afetando sua dinâmica, passa a requisitar um novo perfil de trabalhador – o 

multifuncional. Nesse sentido, a política educacional brasileira, para atender tais exigências, 

vai fazer ajustes através da reforma no ensino médio e priorizar competências básicas cada 

vez mais valorizadas no mundo do trabalho. 

Diante das mudanças econômicas, na década de noventa, no governo do FHC, 

efetivou-se uma regressão profunda mediante as políticas de reformas do Estado, com o fim 

de ajustar a economia ao processo de desregulamentação, flexibilização e privatização.  Na 

educação, as reformas educacionais no ensino médio aconteceram com o propósito de 

modernizar, acompanhar os avanços tecnológicos, pautados na pedagogia das competências76, 

como princípio norteador do currículo através da LDB 93934/96 e do decreto n. 2.208/97, 

                                                           
76 Para maiores aprofundamentos ver “A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação?”,  
Marise Nogueira Ramos - 2002 – Ed. Cortez 
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política essa que sonegou aos educando(a)s uma educação com qualidade, entendida aqui, de 

forma integradora, ou seja, uma formação integral.  

O governo Lula, cumprindo um compromisso de campanha, após 18 meses,  revoga o 

decreto nº 2.208/97, o qual tinha interrompido a “travessia” do ensino médio integrado ao 

ensino técnico, por meio do Decreto nº 5.154/2004, que estabelece o ensino médio integrado 

ao ensino técnico cuja finalidade é a de instaurar um ensino médio consolidado na formação 

unitária e politécnica, centrada no trabalho, na ciência e na cultura, numa relação mediata com 

a formação profissional específica que consolida em outros níveis e modalidades de ensino, 

condição necessária pra se fazer a “travessia” para uma nova realidade (Frigotto, Ciavatta e 

Ramos, 2005). 

Ramos (2008) entende que o Decreto nº 5.154/2004, que estabelece a integração na 

formação do educando e o Decreto n. 5.840, de 13 de julho de 2006, que viabiliza a formação 

integral aos jovens e adultos, são ganhos dentro do processo de democratização educacional, 

porém se dá num campo contraditório, pois essas políticas educacionais estão voltadas à 

formação para empregabilidade, como forma de compensação a contenção da pobreza, como 

bem explica Sandra Riscal: 

 
Apesar de serem orientadas pela necessidade de políticas redistributivas, essas 
reformas são amparadas por uma compreensão da educação como mecanismo de 
redução das desigualdades sociais. O imperativo da política educacional é formar os 
indivíduos para a empregabilidade, já que a educação básica é tomada como 
requisito indispensável ao emprego formal e regulamentado. A educação é 
concebida como um instrumento das políticas sociais de cunho compensatório, que 
visam à contenção da pobreza e não a alteração no quadro de produção e 
distribuição de riquezas.                                                (RISCAL, 2006, p.52-53)       
                                                                                               

 

Então, o Decreto nº. 5.154/04 trouxe, de um lado, a possibilidade da integração entre a 

educação profissional e o ensino médio e, de outro, manteve toda a estrutura da antiga 

legislação, inclusive suas diretrizes curriculares. Com a manutenção da antiga estrutura e das 

diretrizes curriculares, mantêm-se, também, os objetivos constantes tanto da LDBEN, quanto 

do decreto 2.208/97, uma vez que consta do novo decreto que a educação profissional será 

desenvolvida de acordo com “os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação” (BRASIL, 2007d). Ora, se as diretrizes são 

mantidas e se elas foram construídas com base no decreto 2.208/97, podemos afirmar que os 

objetivos constantes desse decreto também são mantidos. 

Segundo Ramos (2008), percebe-se uma postura dos novos dirigentes nacionais 

quando procuram delimitar a política de educação profissional pelas necessidades do mercado 
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de trabalho e pelos interesses do empresariado internacional, mantendo-se o mesmo “estado 

de coisas”. Perde-se assim, a oportunidade de desenvolvermos políticas públicas 

redistributivas e emancipatórias de caráter mais universal. 

 

Mesmo pela via do capitalismo, a nação brasileira não construiu um projeto orgânico 
de desenvolvimento econômico-social. A burguesia brasileira não conta com um 
projeto hegemônico que a fizesse, realmente, além de classe dominante, classe 
dirigente. Nesse sentido, suas próprias limitações a mantém como refém do capital 
internacional. A classe trabalhadora, por outro lado, tem-se enfraquecido em sua 
organização, de modo que a ideologia da empregabilidade, que toma a educação 
profissional como um fator econômico, obnubila as contradições entre capital e 
trabalho, colocando seus interesses, falsamente, de um mesmo lado. Esse lastro 
histórico fez com que as políticas implementadas ao longo dos últimos anos se 
consolidassem, de tal modo que mesmo um governo eleito pelo anseio democrático-
popular enfrenta limites em sua desconstrução.                (RAMOS, 2008. p. 19) 
                                                                                             

 

As políticas educacionais do governo de Luís Inácio Lula da Silva apresentam avanços 

e continuidades com a política do governo de Fernando Henrique Cardoso. Não se pode negar 

que as orientações têm sido no sentido do desenvolvimento de políticas públicas que visem à 

superação das desigualdades sociais e de complementação de renda, a partir de um programa 

que integre o ensino médio e a educação profissional, o que consideramos um avanço. Por 

outro lado, as exigências do mundo do trabalho em face da reestruturação da organização 

produtiva, o mercado, a globalização, as políticas neoliberais, apontam para a formação para a 

empregabilidade. Essa forma de pensar encontra-se nas premissas descritas no art. 2º do 

Decreto n. 5154/2004, que expressa a necessidade de políticas públicas que deverão estar em 

consonância às políticas de desenvolvimento econômico locais, regionais e nacional, ao 

sistema de emprego, trabalho e renda, sem os quais torna difícil a melhoria na qualidade de 

vida, a empregabilidade, visando meios de existência e à inclusão social. 

Finalmente, é evidente o alcance social que poderia ter o PROEJA tanto na rede 

federal como em outros sistemas públicos de educação, caso fosse construído através de 

processos participativos e planejados com diversos segmentos sociais procurando assim,  

ampliar e resgatar direitos da classe trabalhadora que historicamente tem sido sonegados. 

Entretanto, a forma aligeirada e autoritária como está sendo conduzido reduz as possibilidades 

de contribuir para a inclusão sociolaboral de nossos jovens e dessa forma, para a construção 

de uma sociedade justa e igualitária. 

Gostaríamos de ressaltar que, além dos estudos aqui apresentados sobre o 

desenvolvimento das políticas públicas desenvolvidas para nossos jovens, uma gama de recentes 

estudos qualitativos, realizados no Brasil, sobre trajetórias ocupacionais de jovens e suas 
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representações sobre o trabalho e o desemprego têm sido eloquentes em chamar a atenção para o 

fato de que as dificuldades provenientes das novas condições de inserção no trabalho, longe de 

produzirem um movimento de perda da significação do âmbito do trabalho para esses sujeitos 

trabalhadores, levam à produção de novos e diferenciados significados, que refletem em grande 

medida o contexto em que se trabalha, bem como a trajetória percorrida e o perfil do jovem 

trabalhador (Martins, 2004; Madeira, 2003)77. Tudo isso nos conduz a concluir, lançando mão de 

considerações de Castel, argüindo que se é certo que transformações no trabalho põem em cheque 

antigos valores, ao tempo em que reestruturam novas formas de produzir bens e serviços, esse 

movimento não é uni-direcionado, nem por seu conteúdo, nem por seus atores. Diversas são as 

atitudes dos jovens, que sofrem esse movimento – e sofrem-no com particular intensidade em 

realidades (como a brasileira) em que fatores demográficos e educacionais, além dos fatores 

ligados à reestruturação econômica, deterioram ainda mais as suas chances de inclusão. O que 

cabe ressaltar, entretanto, é o caráter comum das matrizes políticas e econômicas que 

orientam as políticas públicas em questão e que se configuram como instrumentos de 

regulação social, atendendo às atuais necessidades de reprodução do sistema-capital no 

padrão de acumulação flexível. 

No Brasil, as políticas sociais, apesar da intenção de serem progressistas, se desenvolvem 

em cenários marcados pela restrição de recursos, orientadas por uma política econômica alinhada 

ao grande capital e aos interesses das grandes potências e agências financeiras internacionais. 

Assim, na ausência de uma sólida experiência de regime de welfare, como novamente é o caso 

brasileiro, os mecanismos de proteção e os institutos das políticas públicas (recentes, restritos, 

tateantes e escassamente avaliados) alimentam um sentimento de individualização que não enraíza 

o jovem e sua biografia ocupacional em normas e regulações seguras. Ora, nessas condições, o 

sentido de risco e vulnerabilidade, que temos observado permeando as representações juvenis, tem 

toda a razão de ser.78 

No que tange à qualificação profissional, sabemos que as políticas em desenvolvimento 

no governo Lula, ainda apresentam uma série de problemas e distorções que precisam ser 

solucionadas e corrigidas como, por exemplo, algumas já citadas como aligeiramento das 

ações de elevação de escolaridade e de formação profissional, dando-se ênfase no preparo 

                                                           
77 Martins, Heloisa H.T.S. (2004). “A difícil transição – análise das trajetórias ocupacionais de jovens operários 
metalúrgicos”, In: Ladislau Dowbor, Odair Furtado, Leonardo Trevisan, Helio Silva (orgs.) Desafios do 
Trabalho. Petrópolis, Vozes, pp. 169-186.  Madeira, Felicia R. (2003). “Jovem Cidadão: Meu Primeiro 
Emprego. Desafios teóricos e práticos”. São Paulo, dezembro, versão preliminar. 
78 No caso brasileiro, tal sentimento está igualmente presente no conjunto da população. Em pesquisa amostral 
representativa conduzida pelo Instituto Datafolha, em 2001, perguntados qual a palavra que lhes vinha à mente, 
associada a “trabalho”, a parcela mais significativa dos brasileiros respondia que para eles trabalho remete a 
“desemprego” (ver comentários em Guimarães, 2003). 
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para o exercício do trabalho simples, nas teses do empreendedorismo e na difusão do “ethos 

empresarial” (Rummert, 2000). É nosso dever fiscalizar a implementação dos projetos sociais 

como o Programa Brasil Alfabetizado, Pro-Uni, e o ProJovem, por exemplo, posto que a 

política econômica vigente interfere diretamente nas ações governamentais, inclusive 

naquelas voltadas à juventude. Devemos também reconhecer que esses e outros problemas 

nem de longe são capazes de apagar os avanços que tivemos nessa área, mas urge insistirmos 

na configuração de movimentos sociais que conjuguem representação de múltiplas 

identidades, radicalidade crítica e propositiva, pressão e acompanhamento na implantação de 

políticas, além de emitir na crítica cultural e política destes tempos marcados pelo ideário 

neoliberal a atenção sobre o estado de distintas juventudes. 

Não basta, portanto, juntar o que já se tem em uma matriz o que cada ministério tem 

em termos de programas que beneficiem os jovens e a tal somatório chamar de Políticas para 

a Juventude. Há de se questionar como se afirma nas ações do governo, nos programas 

voltados para os jovens, o lugar da educação, da autonomia, das linguagens juvenis, o direito 

dos jovens de serem sujeitos-atores de seus direitos. 

No plano das políticas públicas precisamos avançar para além das ações afirmativas a 

varejo para uma combinação com a preocupação entre o focalizado e o universal, afirmando 

ações em prol de juventudes, em particular daquelas com mais auto grau de vulnerabilidade 

no sistema de classe. É uma travessia que exige estudo, um conhecer profundo sobre a 

realidade dos diversos segmentos juvenis que muitas vezes se mostram complexos.  

O drama social e político que temos vivido nas últimas décadas do século XX e início 

deste há de ser superado na medida em que nossa ação política organizada seja expressão de 

uma práxis revolucionária capaz de garantir e de dilatar, na esfera pública, os direitos já 

alcançados, eliminando assim o déficit de cidadania gerado quando aceitamos a condição de 

sócio-menor do capitalismo ocidental. 
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CAPÍTULO 3  
 

O mundo do trabalho: diversidades, desafios e perplexidades 
 
 
 

“A cotidianidade [da classe operária] se compõe sobretudo de pressões e comporta 
um mínimo de apropriações [...] A apropriação pelo ser humano do seu desejo acha-
se, no mundo moderno, suspensa a meio caminho entre o real e o possível, na 
transição entre a ação prática e o imaginário”.      (LEFEBVRE, 1991, p. 94-101) 

 
 

“Os seres humanos não se tornam coisas. Isto só sucede na escravidão [...] e na 
prostituição [...] O trabalho humano, com suas determinações complexas não é 
completamente apreendido por esta forma [mercadoria] e não lhe torna imanente 
como um conteúdo adequado”.                                   (LEFEBVRE, 1966, p. 71) 

 
 
 

1- Os ontens querem vorar nossos amanhãs 
 

 
Julgamos importante, em nossa pesquisa, trazer informações que nos permitam 

apreender algumas particularidades presentes nos respectivos processos de reestruturação 

produtiva que vem se desenvolvendo no Brasil, e refletir sobre algumas das dimensões da 

organização do trabalho, em um contexto social e político marcado pela mundialização do 

capital e pela política de corte neoliberal cujos efeitos se materializam através de mecanismos 

de assalariamento, de terceirização, de subcontratação e de precarização do trabalho que 

afetam fortemente a classe trabalhadora.  

Os dados estatísticos, como veremos, demonstram que os segmentos mais vulneráveis 

são os jovens, principalmente aqueles que buscam sua inserção no mundo do trabalho. O 

fracasso das políticas públicas de inspiração neoliberal e seus efeitos nefastos recriam novas e 

velhas formas de exploração que associadas, encobrem realidades, submetendo a massa 

trabalhadora ao empobrecimento, criando arquipélagos de miséria, de indignidades e de 

indigência social que têm no trabalho escravo a sua expressão mais perversa. Eis o verme que 

corrói o sentido de liberdade, dignidade, solidariedade e humanidade que todos queremos 

preservar. Dentre muitas dívidas sociais essa é a que mais nos envergonha por sua 

perpetuação como demonstra a Tabela 1.  
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     TABELA 1 – Trabalho escravo no Brasil 1999-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Comissão Pastoral da Terra, Conflitos no  

                                            Campo - Elaboração: DIEESE – 2006 
 
 
Como nos diz o historiador José Murilo de Carvalho (1998): “Hoje, como no século 

XIX, não há possibilidade de fugir para fora do sistema. Não há quilombo possível, nem 

mesmo cultural. A luta é de todos e é dentro do monstro”. Quem na atualidade melhor 

descreveu este monstro foi o sociólogo Francisco de Oliveira em “Crítica à razão dualista O 

ornitorrinco” (2003), utilizando como metáfora o ornirtorrinco80 descreve com muita 

propriedade a sociedade que nossas elites ousaram construir “... uma acumulação truncada e 

uma sociedade desigualitária sem remissão.” Apesar de mais de 500 anos de Brasil e destes 

120 anos de abolição da escravatura, parece que ainda não conseguimos nos livrar das 

iniquidades de uma sociedade estamental que se fez nação através do castigo, da provação e 

                                                           
79 Há diferenças entre as estimativas da CPT e as do governo federal para o Brasil. Isso decorre do fato de a 
Comissão Pastoral da Terra realizar sua análise própria e incluir certas ações que o Ministério do Trabalho e 
Emprego não consideram como de libertação. Considerando-se apenas o último ano (2004), houve uma 
diferença de 344 trabalhadores entre a contabilidade final da SIT/MTE (2.887) e da CPT (3.212). Nesse caso, ela 
é resultado da inclusão nas estatísticas da CPT de casos fiscalizados pelo Ministério Público do Trabalho, Polícia 
Federal ou Polícia Civil nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins e Goiás. Além da greve de 80 dias 
da Polícia Federal, outro fator que pode ter contribuído para a diminuição do número fiscalizações/ libertados 
entre 2003 e 2004 foi a sombra do assassinato de três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho 
e Emprego que realizavam fiscalização nas fazendas da região de Unaí em janeiro de 2004. Isso trouxe temor a 
auditores que atuavam na fiscalização em regiões rurais. 
ND – Não Disponível 
80 O Ornitorrinco  (nome científico: Ornithorhynchus anatinus, do grego: ornitho, ave + rhynchus, bico; e do 
latim: anati, pato + inus, semelhante a: "ave com bico semelhante a pato") é um mamífero semi-aquático natural 
da Austrália e Tasmânia. As características atípicas do ornitorrinco fizeram com que o primeiro espécime 
empalhado levado para Inglaterra fosse classificado pela comunidade científica como um embuste. 

 

Anos Número de casos 
Número de pessoas 

escravizadas 

Número de 
trabalhadores 
libertados79 

1999 16 1.099 725 

2000 21 465 516 

2001 45 2.416 1.305 

2002 147 5.559 2.285 

2003 238 8.385 5.228 

2004 236 6.075 3.212 

2005 276 7.707 4.371 

2006 262 6.930 ND 
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do privilégio; uma história marcada por inúmeras contradições e antagonismos conseguiu na 

sua modernidade inconclusa, institucionalizar a desigualdade ética e social.  

 Um balanço recente da OIT (Organização Internacional do Trabalho) sobre o trabalho 

escravo estima que no mundo, hoje, 12 milhões e 300 mil trabalhadores encontram-se cativos 

situados, sobretudo nas chamadas economias emergentes que costumeiramente recorrem 

extensamente à escravidão como forma de acumulação primitiva combinada com a 

reprodução do grande capital. O peso do passado na presente história brasileira é tão forte que 

ainda impõe ritmo a nossa dinâmica social marcada por desigualdades e contradições. É o 

passado assombrando o presente em vez de iluminá-lo, deixando-nos com a sensação de que 

esses ontens querem vorar os nossos belos amanhãs destruindo sonhos e utopias.  

 No Brasil, as profundas transformações pelas quais vem passando a economia 

mostram-se, em geral, desfavoráveis à evolução do emprego, da força de trabalho, atingindo 

particularmente os jovens. Segundo Ricardo Antunes em “Riqueza e Miséria do Trabalho no 

Brasil” (2006), nosso país vive, atualmente, a mais grave crise do emprego de sua história. 

Nem a transição do trabalho escravo para o assalariamento, ao final do século XIX, nem a 

depressão econômica de 1929, nem mesmo as graves recessões nas atividades produtivas nos 

períodos 1981-1983 e 1990-1992 foram capazes de proporcionar tão expressiva quantidade de 

desempregados e generalizada transformação na absorção da mão-de-obra nacional quanto a 

que pode ser identificada nos dias de hoje.  

 

TABELA 2- Taxas de desemprego aberto, segundo o sexo América Latina 1996-2005 (em %) 

  

 
Países 

 

1996 2005 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Argentina 17,2 15,8 19,4 10,6 9,2 12,4 
Brasil 10,0 8,1 12,5 10,5 8,1 13,3 
Chile 5,4 4,8 6,7 6,9 6,1 8,5 

Colômbia 12,0 9,6 15,1 11,8 9,0 15,6 
México 5,3 4,4 6,9 3,5 3,4 3,6 
Peru 7,0 6,4 7,9 11,4 9,6 13,7 

Uruguai 11,9 9,8 14,6 12,2 9,5 15,3 
Fonte: Cepal. Balance preliminar de la economía de America Latina y Caribe e DIEESE/Seade, MTE/FAT. PED 
- Pesquisa de Emprego e Desemprego Elaboração: DIEESE - 2006 
 
 

Podemos observar que a taxa de desemprego aberto em uma década, no Brasil, mostra-

se inalterada praticamente, um quadro grave como o que demonstra a tabela (2). Devemos 
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ressaltar que em 1996 a população brasileira era de 160 milhões de habitantes 

aproximadamente, como mostra a tabela (3). 

Já em 2005, a população atingia o patamar de182 milhões de habitantes 13% maior  

que em 1996, demonstrando que, apesar do aumento populacional e como consequência um 

novo incremento na população economicamente ativa, que segundo Pochmann (2008) é da 

ordem de 2,5 milhões de pessoas por ano, não houve aumento absoluto dos postos de 

trabalho. Pochmann (2008) afirma que o desemprego nacional hoje é praticamente 40% 

superior ao verificado em 1995, quando o Brasil alcançou a estabilidade monetária. Antes 

disso, a taxa de desemprego aberto81 no Brasil era 2,4 vezes menor na década de 1980 ou 3,8 

vezes menor na segunda metade da década de 1970. 

 

TABELA 3 – Projeções sobre o crescimento populacional 1996-200 

Fonte: IBGE – Elaboração própria, Projeções sobre crescimento populacional - 2009 
 

Ou seja, o Brasil não conseguiu combinar desenvolvimento econômico e construção 

de uma sociedade justa, democrática e socialmente menos desigual. A partir da crise da dívida 

externa, logo no início da década de 1980, a economia nacional ingressou numa longa fase de 

estagnação das atividades produtivas, com o agravamento sensível das condições sociais. 

 

 

 

                                                           
81 Desemprego Aberto: pessoas que procuraram trabalho de modo efetivo nos 30 dias anteriores ao da entrevista 
e não exerceram nenhum trabalho nos últimos sete dias; 

                        

Ano Total de Habitantes Percentual de Crescimento (%) 

1996 160.192.474  
 

Registrando uma taxa de crescimento 
anual  

entorno de 1,98% 

1997 162.654.782 
1998 165.132.211 
1999 167.630.697 
2000 170.343.340 
2001 171.947.949 
2002 175.293.411 
2003 177.753.531 
2004 180.113.694 
2005 182.376.875 
2006 184.546.050 
2007 186.614.195 
2008 188.614.286 
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TABELA 4- População com 10 anos ou mais, por condição de atividade (1) e grupos de idade  

                  - Brasil 2005 

Fonte: IBGE. PNAD Elaboração: DIEESE - 2007 (Grifo nosso) 
Nota: (1) Período de referência de 365 dias 

 

O fenômeno do desemprego em massa no Brasil é infelizmente, uma realidade 

incontestável principalmente a partir dos anos 1990 principalmente, no que tange aos jovens 

que aqui são objetos de nossa pesquisa. Segundo a Tabela 4 são mais de 24 milhões na faixa 

etária de 18 a 24 anos sendo que, destes, mais de 20 milhões estão inseridos no mercado de 

trabalho. No que se refere à população economicamente ativa equivalem a mais de 20% do 

total. É bom lembrar que, em 2002, segundo Antunes (2006), o país registrou a quarta posição 

no ranking do desemprego mundial com um total superado apenas para a Índia, Indonésia e 

Rússia.  

Diante da estabilização monetária alcançada a partir de 1994, o Brasil se inseriu na 

nova divisão internacional do trabalho, cada vez mais especializado na produção e na 

exploração de bens de menor valor agregado, reduzindo o conteúdo tecnológico e intensivo 

uso de mão-de-obra de baixo custo, o que pode ser verificado na tabela 5, onde, a 

remuneração da classe trabalhadora em sua maioria, quase 60%, tem ganhos entre 1 e 2 

salários mínimos.                           

 
 
 

População com 10 anos ou mais, por condição de atividade (1) 
e grupos de idade - Brasil 2005 

Grupos de 
Idade 

Economicamente 
Ativa 

Economicamente não 
ativa 

Sem declaração Total 

10 a 14 anos 2.439.810 14.755.639 331 17.195.780 

15 a 19 anos 10.499.342 7.234.133 450 17.733.925 

15 a 17 anos 5.151.838 5.494.526 450 10.646.814 

18 a 19 anos 5.347.504 1.739.607 - 7.087.111 

20 a 24 anos 14.824.700 2.491.045 2.662 17.318.407 

25 a 29 anos 13.610.060 1.854.210 166 15.464.436 

30 a 39 anos 23.695.406 3.319.036 2.794 27.017.236 

40 a 49 anos 19.557.922 3.798.523 1.105 23.357.550 

50 a 59 anos 11.555.798 4.840.912 210 16.396.920 

60 anos ou + 6.101.561 12.090.075 2.279 18.193.915 

Idade Ignorada 45.950 15.655 628 62.233 

Total 102.330.549 50.399.228 10.625 152.740.402 
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TABELA 5 – Distribuição dos ocupados por níveis de rendimento mensal de todos os     

                     trabalhos por sexo Brasil – 2005                               

Fonte: IBGE.PNAD Elaboração: DIEESE – 2007 

            Nota: (1) Incluídas as pessoas que receberam somente em benefícios 
 

Apesar dos movimentos de reestruturação produtiva e de reinserção do país na 

economia mundial, o ritmo de expansão de nossa economia permaneceu contida e inferior às 

pressões da população economicamente ativa. Com o esfacelamento do seu antigo padrão de 

desenvolvimento, o Brasil passou a registrar, então, uma taxa média anual de expansão do 

PIB pouco acima do crescimento populacional (em torno de 2,6% ao ano), o que caracterizou 

uma semiestagnação da renda per capita nos últimos 25 anos. Segundo Pochmann (2008), 

essa semiestagnação foi acompanhada por importantes modificações no papel do Estado e em 

suas políticas públicas.  

O abandono das políticas nacionais e de planejamento de médio e longo prazos foi 

sucedido por maior ênfase nas políticas pontuais e de curto prazo, como já discutimos 

anteriormente, tendo em vista a emergência de vários problemas significativos, como a 

hiperinflação, o endividamento externo e interno, os desequilíbrios nos balanços de 

pagamentos e o desajuste nas contas públicas. Diante desse quadro decorrente da baixa 

expansão da economia nacional, os problemas sociais se tornaram maiores e mais complexos.   

Assim, o menor crescimento econômico comprometeu a geração de empregos, o que 

resultou na ampliação do desemprego e dos postos de trabalho informal. Gráfico 1. 

 

Nível de rendimento (%) 
Brasil 

Homens Mulheres Total 

Até 1 salário mínimo 27,0 35,3 30,5 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 30,0 26,6 28,6 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 11,9 7,4 10,0 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 11,0 7,1 9,4 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 7,0 4,4 5,9 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 2,7 1,4 2,2 

Mais de 20 salários mínimos 1,2 0,4 0,8 

Sem rendimento (1) 7,9 16,4 11,5 

Sem declaração 1,3 1,0 1,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
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GRÁFICO 1 – Brasil: evolução dos desempregados (em 1000) 

 
Fonte: IBGE/Pnad ajustadas por Márcio Pochmann 

 

Somam-se a isso as dificuldades no processo de reinserção, como podemos verificar 

no Gráfico 2, e pelo tempo médio despendido por um trabalhador à procura de trabalho nos 

grandes centros urbanos, o que, nos últimos anos, tem sido cada vez maior. Gráfico 3 

 

GRÁFICO 2 – Trabalhadores inscritos e colocados por meio do Sistema Nacional de   

                       Emprego – Brasil 2004-2006 

 
Fonte: MTE/DIEESE/SINE 2006 (Reelaborado pelo autor) 
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GRÁFICO 3 – Tempo médio despendido na procura de emprego - Região Metropolitana de                

                      São Paulo 1985-2006 

 
Fonte: MTE/DIEESE/PNAD – 2006 (Reelaborado pelo autor) 

 

 Nesse contexto, os jovens em idade legal de trabalhar82
 tornam-se um dos segmentos 

mais frágeis na disputa por um posto de trabalho em meio ao elevado excedente de mão-de-

obra e à perda de oportunidades ocupacionais em empregos regulares. O problema do 

desemprego é, no entanto, mais grave para jovens com atributos pessoais específicos, 

principalmente dentro do recorte da faixa etária que estamos estudando e de nível de 

escolaridade.  

Conforme mostram os dados da PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego –, 

realizada pelo convênio entre o DIEESE e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(Seade), governos locais e Ministério do Trabalho e Emprego/FAT, em seis regiões brasileiras 

(Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Distrito Federal), o acesso dos 

jovens às oportunidades de ingresso no mercado de trabalho tem suas limitações, verificando-

se padrões de inserção diferenciados em função da idade, sexo, condição econômica da 

família, bem como a região de domicílio.  

                                                           
82 Conforme definição adotada pela Organização das Nações Unidas – ONU, o segmento juvenil representa uma 
parcela demográfica situada na faixa etária dos 15 aos 24 anos. Para efeito de análise, são considerados jovens os 
indivíduos com idade entre 16 e 24 anos. O limite de 16 anos refere-se à idade mínima legal estabelecida no 
Brasil para a participação no mercado de trabalho. O recorte etário escolhido em nossa pesquisa é de 18 a 24 
anos o que não invalida as análises desenvolvidas. 
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TABELA 6 - Distribuição dos Jovens de 16 a 24 anos segundo situação de trabalho e estudo –   

                      Regiões Metropolitanas e Distrito Federal 2006                                           (em %) 

Regiões 
Metropolitanas 

São 
Paulo 

Porto 
Alegre 

Belo 
Horizonte Salvador Recife 

Distrito 
Federal 

 
Só estuda 

 
13,6 20,4 21,8 23,3 28,4 17,9 

Estuda e Trabalha 
e/ou procura 

trabalho 
 

25,3 23,8 25,3 26,4 20,0 28,1 

 
Só trabalha e/ou 

procura 
 

51,6 45,1 44,4 40,0 35,7 44,8 

Apenas cuida dos 
afazeres domésticos 

 
4,9 5,1 4,0 3,4 5,8 3,2 

 
Outros 

 
4,5 5,6 4,5 7,0 10,0 5,9 

Fonte: DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego 
           Elaboração: DIEESE 

 

Uma maioria expressiva de jovens de 16 a 24 anos não conseguem conciliar trabalho e 

emprego: Tabela 6. Afastados da escola, vêem-se impossibilitados de buscar um melhor nível 

de qualificação, tornando-se cada vez mais vulneráveis ao desemprego e, simultaneamente, 

distantes das possibilidades de uma ocupação que os satisfaçam. 

Pesquisa recente do IBGE, publicada no jornal Folha de São Paulo83, mostra que 

infelizmente este quadro persiste quando se descreve o cenário atual da educação básica e 

profissional. Segundo a pesquisa, realizada pela primeira vez a partir da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD, 2007), 43% dos 8 milhões que já frequentaram os cursos 

de EJA (antigos supletivos) não conseguiram concluir. Dentre os motivos apresentados para o 

abandono estão a falta de horário compatível com o trabalho (28%) ou com afazeres 

domésticos (14%). O IBGE investigou também aspectos do ensino técnico e da graduação 

tecnológica (oferecidos apenas a instituições reconhecidas pelo poder público e seguindo 

                                                           
83 “28% dos jovens abandonam cursos para trabalhar”, Folha de São Paulo, Caderno Cotidiano, p.3, 23 de maio 
de 2009  
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diretrizes do MEC) e da qualificação profissional (cursos livres, que não precisam exigir 

escolaridade mínima e que podem ser oferecidos por qualquer instituição).   

Do total de 159 milhões de brasileiros com mais de dez anos de idade, 6 milhões (4%) 

freqüentam algum curso da educação profissional e 30 milhões (19%) já haviam frequentado. 

O curso mais comum na área de qualificação profissional foi o de informática, citado na 

pesquisa por 46% dos que estudavam ou já haviam estudado nesse segmento. 

Francisco de Oliveira em “Crítica à razão dualista – O ornitorrinco” (2003) nos 

adverte para o que ele chama de “políticas piedosas que tentam “treinar” e “qualificar” essa 

mão-de-obra, num trabalho de Sísifo, jogando água em cesto, acreditando que o velho e bom 

trabalho com carteira voltará quando o ciclo de negócios se reativar”84. Em nota nos adverte 

“em todos os cursos dessas “requalificações”, treinam-se trabalhadores em informática, o “ai 

Jesus” do novo trabalhador polivalente: não há nada de tão trágico, pois se ensina a própria 

matriz da descartabilidade”.85 

 

         GRÁFICO 4 - Motivos alegados por que abandonou o curso 
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Falta de interesse

Outros motivos

Horário das aulas não era compatível com o

trabalho

 
         Fonte: IBGE 2007 – reelaborado pelo autor 

 

Em relação à educação profissional a pesquisa do IBGE revelou que a rede particular, 

incluindo aí ONGs, sindicatos, filantrópicas e grupos com fins lucrativos, concentra o maior 

número de alunos tanto para os cursos de qualificação profissional quanto para os cursos 

técnicos, como mostra o Gráfico 5. 

 

                                                           
84 Ver “Crítica a razão dualista: o ornitorrinco” de Francisco de Oliveira, Ed. Boitempo, 2003. p.143 
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GRÁFICO 5 - Educação Profissional – Frequência a Cursos 
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Fonte: IBGE 2007 – Reelaborado pelo autor 

 

 

No caso da qualificação profissional, 44% não estão na área a que o curso se 

destinava.  Dentre as razões mais citadas para isso estão a falta de vagas no setor procurado 

(31% das justificativas) e melhores oportunidades em outros setores (30%). Em relação aos 

cursos técnicos de nível médio, o percentual dos que não estão na área em que estudaram é de 

40% como mostra a Tabela 7. 

 

 

TABELA 7- Motivos para não trabalhar na área 

          Qualificação Profissional            %          Em Cursos Técnicos                    % 

Falta de vagas  

na área 
31%  

Oportunidade de trabalho em outra 

área 

40% 
Oportunidade melhor de trabalho 

em outra área 
30% 

Outros 23% Falta de vagas na área 28% 

Exigência de experiência ou 

escolaridade 
11% Outros 21% 

Curso não preparou para o trabalho 5% Continuação dos estudos 11% 

Fonte: IBGE 2007 – Reelaborada pelo autor 

 

                                                                                                                                                                                     
85 Idem p. 143 
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O panorama atual também decorre da baixa expansão da economia nacional que, de 

longa data, tem seu crescimento médio entorno de 2,6% do PIB nos últimos anos, segundo 

Pochmann (2008) e a valores inferiores a este a partir da crise do sistema financeiro de 2008.  

Diante desse quadro os problemas sociais se tornaram maiores e mais complexos 

tendo como pano de fundo essa semiestagnação acompanhada por importantes modificações 

no papel do Estado e de suas políticas públicas sempre focais, cujas ações só se efetivam no 

curto prazo, o que demonstra o caráter emergencial dessas mediadas, como verificamos 

anteriormente. De um lado o comportamento do mercado de trabalho passou a mostrar sinais 

de desestruturação, com forte elevação do desemprego aberto e do desassalariamento da mão-

de-obra cada vez mais envolvida pela informalidade86. De outro, o avanço na polarização 

social resultou do crescente esvaziamento dos tradicionais postos de trabalho de classe média 

como do simultâneo aumento das ocupações de baixa renda e dos rendimentos associados aos 

ganhos financeiros.  

Várias análises, por ângulos diversos, buscam apreender esta realidade que tem na 

crise atual do capital e da forma como o trabalho se subordina na relação capital-trabalho 

abstrato, trabalho alienado, trabalho assalariado, elementos que permitiram Mézàros (2002) 

afirmar que “o capital esgotou sua capacidade civilizatória”. Agora tende a ser mera 

destruição de direitos duramente conquistados pela classe trabalhadora. Seguindo a mesma 

linha de pensamento, Frigotto (2002) nos adverte: 

 

“No capitalismo tardio87, a desnecessidade crescente de incorporação de trabalho 
vivo na produção de mercadorias em formas de bens e serviços – a sociedade 
continua industrial e não pós-industrial (Hobsbawm, 2000, p.98) – e a hipertrofia do 
capital morto em forma de ciência e tecnologia na produção, como previsto por 
Marx já nos Grundrisse, não só gera desemprego estrutural ou a sua precarização, 
mas produz, como já assinalava Gramsci nos anos 1930, formas de trabalho 
fantasmagóricos. Por outro lado atrofia-se e impede-se o tempo de trabalho livre – 
reino da liberdade, da escolha e do desenvolvimento humano” 

 

 

O que temos presenciado é um nível cada vez mais elevado do desemprego aberto em 

todas as faixas etárias independentemente do nível de escolaridade. Acreditamos que não há 

maior narcótico social que a ociosidade de nossa população juvenil.  

                                                           
86 Ver A.J.Moretto e M. Pochamann, “Informalidade e ocupação no Brasil”, em M. Teixeira; M.H.Ladosky e 
M.r. Domingues (org.), Negociação e contratação coletiva da qualificação socioprofissional nas relações capital-
trabalho (São Paulo, ESSP-CUT, 2005, v.1), p. 221-44. 
87 Por capitalismo tardio entende-se a configuração que as relações sociais capitalistas assumem no contexto da 
mundialização do capital e suas formas dominantemente destrutivas. Um capitalismo como analisa Mézáros 
(2002) exauriu sua capacidade civilizatória passando a destruir direitos sociais historicamente construídos e o 
meio ambiente. 
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Pesquisa realizada recentemente pela economista Roberta Guimarães da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro UFRJ, intitulada “Desemprego e morte, lado a lado”, publicada no 

Jornal “O Globo” em maio de 2009, revela que o número de homicídios entre os jovens subiu 

muito com o aumento da ociosidade principalmente entre jovens de 15 a 29 anos. A 

pesquisadora revela que a cada 1% de aumento na taxa de desocupação para a população 

jovem, há uma alta de 0,5% na taxa de homicídios para a mesma faixa etária. Mostrou ainda 

que a ociosidade tem um efeito mais direto e devastador segundo ela, se cresce em 1% , as 

mortes violentas também acompanham.  

Dados apresentados em sua pesquisa revelam que de 1992 a 2005, período de análise 

do estudo, o número de homicídios saltou de 7.197 para 12.309 ao ano, uma alta de 72,3%. 

Nas dez maiores regiões metropolitanas do país, foram assassinados, em média, 34 jovens por 

dia. Nesses treze anos, 155.801 mães perderam seus filhos para a violência urbana. 

Curiosamente, o resultado da pesquisa ficou pronto exatamente quando a economia mundial 

sofre um solavanco histórico e, no Brasil, a taxa de desemprego entre os jovens, na faixa de 

16 a 24 anos, subiu de 17,9% em janeiro para 21,1% em março de 2009, sendo a maior alta 

entre os grupos etários, de acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego, do IBGE. 

Os novos desafios que se apresentam não podem ser mais pensados na imediaticidade, 

pois trata-se de buscar um novo projeto de nação cujas bases são sustentadas por um novo 

arranjo societário que garanta a sociabilização dos bens e serviços que, reconheça a vida nas 

sua múltiplas dimensões e a dignidade humana  um direito inalienável; reconhecimento que 

apenas o consumo não dá. As diretrizes e os programas para a inserção ocupacional e 

formação profissional dos jovens são prioritários e deveriam levar em consideração as 

desigualdades de oportunidades segundo atributos pessoais e socioeconômicos deste 

segmento da população o que, pelas análises realizadas, continuam não ocorrendo, 

perpetuando-se assim, a exploração, a marginalização além da ampliação dos arquipélagos de 

miséria, pobreza e morte. 

Nesse sentido, as pressões para que o Estado assuma suas responsabilidades são 

cruciais para o estabelecimento de outra lógica. As responsabilidades no reforço de redes de 

proteção que envolvem os jovens, o debate em torno da educação pública de qualidade e  a 

conciliação entre formação profissional e permanência escolar, além da intervenção no espaço 

das cidades, são algumas das grandes frentes de políticas pelas quais devemos pressionar.  
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2- Os jovens e o mercado de trabalho nas grandes metrópoles 
 
 

Em 2004, nas seis regiões metropolitanas em que a Pesquisa de Emprego e 

Desemprego (PED) é realizada, a população jovem, de 16 a 24 anos, somava 6,5 milhões de 

pessoas, correspondendo a cerca de 24,4% da população acima de 16 anos residente nestas 

áreas (Tabela 8). Deste contingente juvenil, grande parte - 4,7 milhões - estava engajada na 

força de trabalho local, quer na condição de ocupados, quer na de desempregados. Tais 

informações mostram que é expressiva a presença deste segmento na População 

Economicamente Ativa (PEA) com mais de 16 anos, representando mais de um quarto os 

trabalhadores (25,7%). Entre os ocupados com mais de 16 anos (14,7 milhões), os jovens 

representam uma proporção menor, de 20,8%, totalizando 3,1 milhões de pessoas. Quando se 

consideram os desempregados, a proporção de jovens é bem maior, e entre os 3,5 milhões de 

desempregados nas regiões metropolitanas analisadas, 1,6 milhões de pessoas estão na faixa 

etária entre 16 e 24 anos de idade, o que significa 46,4% do total de desempregados acima de 

16 anos formado por jovens. 

Entre os ocupados com mais de 16 anos (14,7 milhões), os jovens representam uma 

proporção menor, de 20,8%, totalizando 3,1 milhões de pessoas. Quando se consideram os 

desempregados, a proporção de jovens é bem maior, e entre os 3,5 milhões de desempregados 

nas regiões metropolitanas analisadas, 1,6 milhões de pessoas estão na faixa etária entre 16 e 

24 anos de idade, o que significa 46,4% do total de desempregados acima de 16 anos formado 

por jovens.  

 

TABELA 8- Estimativa da população acima de 16 anos e jovens de 16 a 24 anos, segundo   

            condição de atividade – Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 2004 

Condição de Atividade 
Número de pessoas acima 

de 16 anos (em milhares) 

Jovens de 16 a 24 anos 

Número de pessoas % 
� População de 16 Anos e Mais 26573 6484 24,4 

População Economicamente Ativa 18246 4696 25,7 

• Ocupados 14748 3074 20,8 

• Desempregados 3498 1623 46,4 

                 Desempregados em 1ª procura 566 520 91,9 

          Inativos 8328 1789 21,5 

Fonte: Convênio DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e desemprego 
Elaboração: DIEESE – 2005 
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A proporção de jovens na população total acima de 16 anos, em cada uma das regiões 

pesquisadas pela PED, não varia de forma substancial. A distribuição espacial deste segmento 

da população indica que a parcela referente aos jovens, em relação ao conjunto da população 

com idade superior a 16 anos, variou entre 22,9%, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e 

27,4% na Grande Salvador. 

 

TABELA 9-  Estimativa da população e da PEA acima de 16 anos e jovens de 16 a 24 anos –  

                      Regiões Metropolitanas e Distrito Federal – 2004                     (em 1000 pessoas) 

 
Regiões 

Metropolitanas e 
Distrito Federal 

 
População Total 
acima de 16 anos 

(A) 

 
Jovens de 16 
anos ou mais 

(B) 

B/A 
(%)  

 
PEA acima de 

16 anos 
(C) 

 
PEA jovem 
16 a 24 anos 

(D) 

D/C 
(%)  

Belo Horizonte 3433 856 24,9 2325 614 26,4 

Distrito Federal 1584 432 27,3 1151 314 27,3 

Porto Alegre 2749 630 22,9 1793 443 24,7 

Recife 2615 654 25,0 1537 382 24,9 

Salvador 2420 662 27,4 1671 447 26,7 

São Paulo 13773 3251 23,6 9770 2495 25,5 

Fonte: Convênio DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emp. e                   
            Desemprego 2005 
 
 
 

3- Pressão exercida pelos jovens no mercado de trabalho 
 

 
Quando se considera a taxa de participação dos jovens expressa na parcela da 

população de 16 a 24 anos efetivamente presente no mercado de trabalho, verifica-se que as 

áreas do país que apresentam um mercado de trabalho mais dinâmico tendem a uma 

incorporação mais expressiva dessa parcela da população. Conforme os dados da PED, a 

participação dos jovens no mercado de trabalho é bastante elevada e muito próxima da taxa de 

participação do total de pessoas com mais de 16 anos, embora os níveis de incorporação no 

mercado de trabalho deste contingente populacional sejam diferenciados nas regiões 

pesquisadas. Assim, enquanto percentuais como 76,7%, em São Paulo, 71,8%, em Belo 

Horizonte e 70,3%, em Porto Alegre integrassem, em 2004, a força de trabalho, 

correspondendo a parcelas superiores àquelas registradas para o total da população com 16 

anos e mais, no Recife apenas 58,5% dos jovens participavam do mercado de trabalho. 
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TABELA 10- Taxas de participação da população acima de 16 anos e de jovens de 16 a 24    

   anos Regiões Metropolitanas e Distrito Federal – 2004  (em %) 

Regiões Metropolitanas e 
Distrito Federal 

Total acima de 16 anos 
População Jovem 

16 a 24 anos 16 a 17 anos 18 a 24 anos 

Belo Horizonte 67,7 71,8 46,8 78,2 

Distrito federal 70,9 68,5 38,4 77,0 

Porto Alegre 65,2 70,3 41,9 77,8 

Recife 58,8 58,5 25,3 67,4 

Salvador 69,0 67,5 33,5 75,8 

São Paulo 70,9 76,7 52,3 83,2 

Fonte: Convênio DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e     
           Desemprego Elaboração: DIEESE – 2005 
 
 
 

Segundo grupos de idade, a desagregação das taxas de participação mostra que os 

jovens entre 18 a 24 anos estão mais presentes na força de trabalho, quando comparados com 

aqueles com idade entre 16 e 17 anos. Acredita-se que a inatividade, principalmente entre os 

mais novos, decorre em parte do maior tempo dedicado à educação, resultado da ampliação 

no acesso ao ensino público e também da preocupação generalizada com incremento da 

formação profissional. Nesta faixa etária, a menor taxa de participação foi encontrada em 

Recife (25,3%) e a maior em São Paulo (52,3%).  

Considerando a disponibilidade para o mercado de trabalho segundo o sexo, o 

comportamento das taxas de participação acompanha, em geral, o padrão de inserção da 

população de mais de 16 anos: Há maior participação dos homens jovens do que para as 

mulheres. Dentre o segmento juvenil masculino, destacam-se as regiões metropolitanas de 

São Paulo (81,5%), que apresenta a maior atividade, e de Recife, cuja participação é de 

apenas 64,6%.  

As mesmas regiões constituem os extremos quando analisada a exposição das 

mulheres jovens no mercado de trabalho: Grande São Paulo (72,2%) e Recife (52,5%). 
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GRÁFICO 6 - Taxa de participação dos jovens de 16 a 24 anos segundo sexo Regiões  

                      Metropolitanas e Distrito Federal – 2004 (em %) 

 

 Fonte: Convênio DIEESE/Seade, TEM/FAT e convênios regionais. PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego 
            Elaboração: DIEESE 

 

 

Embora a presença das jovens no mercado de trabalho seja marcada pela desigualdade, 

as distâncias entre homens e mulheres, no que diz respeito à composição da força de trabalho, 

são menores do que aquelas observadas para a população com idade acima de 16 anos. De 

fato, a participação das jovens no mercado de trabalho é bastante elevada em todas as regiões 

pesquisadas e guarda semelhança com a taxa de participação dos homens jovens, o que sugere 

mudança de comportamento das novas gerações em direção a uma maior igualdade nas 

relações de gênero. 

 

 

4- Desemprego: o desafio da inserção juvenil 
 

 
O baixo crescimento da atividade econômica brasileira nos últimos anos tem efeito 

importante ao limitar o ritmo de geração de emprego, penalizando todos os trabalhadores. 

Para os jovens as dificuldades são ainda maiores, pois diante desse quadro de escassez de 

oportunidades de emprego, essa parcela da população sente-se em desvantagem na disputa por 

um posto de trabalho, pela menor experiência que apresenta. A comparação da taxa de 



 

 

155

desemprego total, segundo corte de idade, demonstra que o desemprego juvenil chega a ser 

quase duas vezes superior ao verificado para o total da população de 16 anos e mais. Em 

2004, entre os jovens inseridos na força de trabalho, em torno de 30% encontravam-se em 

situação de desemprego nas Regiões Metropolitanas de Porto Alegre (29,3%), Belo Horizonte 

(30,3%), São Paulo (32,6%) e Distrito Federal (36,7%). A condição dos jovens era ainda pior 

em Salvador e Recife, com taxas superiores a 40%. Este indicador evidencia as maiores 

dificuldades enfrentadas pelos jovens nordestinos na busca de uma oportunidade ocupacional. 

A manutenção das elevadas taxas de desemprego na faixa etária de 16 a 24 anos, 

particularmente dentre o contingente feminino da PEA, evidencia a incapacidade dos 

mercados de trabalho metropolitanos para absorver a expansão da oferta da força de trabalho 

deste segmento populacional. Conforme aponta o cálculo da taxa de desemprego total para as 

regiões metropolitanas investigadas, o maior nível de desemprego registrado para as mulheres 

jovens está nas regiões metropolitanas de Recife (48,2%) e de Salvador (47,6%); Em Belo 

Horizonte, por seu turno, é verificada a menor taxa (33,9%). Os dados da PED confirmam, 

portanto, que, embora o desemprego nos mercados de trabalho metropolitanos seja intenso 

para o conjunto dos jovens, a população feminina está mais vulnerável à situação de 

desemprego. 

 

TABELA 11- Taxas de desemprego dos jovens de 16 a 24 anos segundo sexo e faixa etária   

                     Regiões Metropolitanas e Distrito Federal – 2004     (em %) 

Regiões Metropolitanas e Distrito 
Federal 

Taxa de Desemprego 

Total (16 a 24 anos) 16 a 17anos 18 a 24 anos 

Total H M Total H M Total H M 

Belo Horizonte 30,3 27,2 33,9 42,1 37,9 47,0 28,3 25,4 31,6 

Distrito Federal 36,7 34,0 39,2 52,6 54,7 50,6 34,4 31,2 37,5 

Porto Alegre 29,3 24,7 34,7 49,7 43,8 56,2 26,4 22,1 31,5 

Recife 41,7 36,2 48,2 53,4 46,3 60,5 40,5 35,2 46,8 

Salvador 42,8 38,3 47,6 51,3 47,8 54,9 41,8 37,3 46,8 

São Paulo 32,6 29,2 36,3 52,9 50.1 55,6 29,2 25,6 32,9 
Fonte: Convênio DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego 
Elaboração: DIEESE- 2005 
 
 
 

A crescente dificuldade de inserção ocupacional para os trabalhadores em geral pode 

ser vista, principalmente, a partir do agravamento do desemprego. Neste contexto, entretanto, 
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a falta de perspectiva para a juventude, inegavelmente, se destaca-se como um dos principais 

fatores de desagregação social no período atual brasileiro. Chama a atenção o fato de o 

desemprego ser uma forma de exclusão que adquire proporções preocupantes entre a 

população jovem de todas as áreas urbanas pesquisadas, no entanto, recai particularmente 

sobre o grupo etário de 16 a 24 anos, as mulheres, jovens residentes nas regiões 

metropolitanas do nordeste do Brasil e aqueles pertencentes às famílias de mais baixa renda. 

 

 

5- Inserção dos jovens no mercado de trabalho  
 
 

A inserção do jovem no mercado de trabalho dá-se de forma distinta segundo a 

condição socioeconômica da sua família. Para as camadas com menor rendimento, o 

percentual de jovens que efetivamente participam da PEA, seja como ocupados ou 

desempregados, é sempre inferior ao registrado para aqueles pertencentes às famílias com 

maior poder aquisitivo. Esta elevada proporção de inativos entre os jovens mais pobres está 

relacionada às crescentes dificuldades de entrada no mercado de trabalho, marcadas pelo 

crescimento do desemprego.  

Quando são consideradas as informações por faixa de renda esta situação pode ser 

observada, por exemplo, na Região Metropolitana de São Paulo, onde 79,2% dos jovens 

pertencentes às famílias do quarto quartil (ou seja, 25% das famílias de maior poder 

aquisitivo) estão no mercado de trabalho como ocupados ou desempregados, enquanto este 

percentual reduz-se para 68,0%, entre os jovens mais pobres (Gráfico 7).  

A limitada incorporação dos jovens no mercado de trabalho acaba por redefinir o 

padrão de inserção desta camada da população, em que parte deles se dirige para a inatividade 

(muitas vezes fora da escola), e parte insiste na procura de emprego sem sucesso 

(desempregados). Esta situação é especialmente dramática para aos segmentos mais 

vulneráveis da PEA juvenil, em especial aqueles com baixa escolaridade e/ou pertencentes a 

famílias de baixa renda, experiência que se tornou comum na história de vida de nossos 

alunos de EJA.  
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 GRÁFICO 7 - Taxas de participação da população com idade entre 16 a 24 anos segundo  

                         grupo de quartis do rendimento familiar mensal - Regiões Metropolitanas –    

                         2004                                                                                                       (em %) 

 
Fonte: Convênio DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego 
e Desemprego  Elaboração: DIEESE - 2005 
Obs.: a) Inflator utilizado: IPCA/BH/Ipead; IPC-Iepe/RS; INPC-RMR/IBGE; IPC-SEI/BA; ICV-   
             DIEESE/SP. Valores de Maio de 2005. 
          b) Grupo 1º Quartil = 25% das Famílias com menor renda familiar. 
              Grupo 4º Quartil = 25% das Famílias com maior renda familiar. 

 

 

6- Desemprego maior para os jovens de famílias de menor renda 
 

 
As dificuldades para inserção no mercado de trabalho entre jovens de núcleos 

familiares de menor poder aquisitivo resultam em maior desemprego para este segmento 

populacional. Como consequência, há a retroalimentação da pobreza desse segmento familiar. 

Isso se confirma quando se verifica que, entre os jovens mais pobres, o percentual de 

desempregados é sempre mais que o dobro do apurado entre os jovens mais ricos, exceção 

feita à Região Metropolitana de Salvador. Como pode ser visto na Tabela 12, a taxa de 

desemprego para os desta população de baixa renda situava-se entre 67,1%, na Grande 

Salvador e 58,5%, na Região Metropolitana de São Paulo, em 2004. Já entre os jovens das 

famílias com maior poder aquisitivo, as taxas de desemprego são muito inferiores: 18,8%, em 

Porto Alegre; 22,1%, em São Paulo; 26,5%, em Belo Horizonte; 31,1%, em Recife e a maior 

(34,4%) também em Salvador. Não estão disponíveis estes dados para o Distrito Federal. Em 

outras palavras, as taxas de desemprego dos jovens diminuem à medida que se passa das 
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famílias mais pobres (25%com menor rendimento) às de renda mais elevada (25% com maior 

rendimento).  

Isso demonstra que níveis de renda familiar mais altos permitem melhor condição de 

acesso ao mercado de trabalho, na medida em que os jovens pertencentes a estas famílias 

podem se preparar mais para disputar as vagas oferecidas, o que aumenta as chances de uma 

busca por trabalho bem sucedida. Mas, mesmo nessa situação mais privilegiada, as 

dificuldades enfrentadas por eles no mercado de trabalho ainda permanecem maiores do que 

as identificadas para a média da população adulta. 

 

TABELA 12 - Taxas de desemprego dos jovens com idade entre 16 a 24 anos, segundo grupo  

                       de quartis do rendimento familiar mensal - Regiões Metropolitanas – 2004     

 
Fonte: Convênio DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego          
            Elaboração: DIEESE - 2005 
Nota 1: Inflator utilizado: IPCA/BH/Ipead; IPC-Iepe/RS; INPC-RMR/IBGE; IPC-SEI/BA; ICV-DIEESE/SP. 
Valores de Maio de 2005. 
 Nota 2: Grupo 1º Quartil = 25% das Famílias com menor renda familiar. 
             Grupo 2º Quartil = 25% das Famílias com renda familiar imediatamente superior ao Grupo 1. 
             Grupo 3º Quartil = 25% das Famílias com renda familiar imediatamente superior ao Grupo 2. 
             Grupo 4º Quartil = 25% das Famílias com maior renda familiar. 

 
 
 

7- O dilema entre a escola e o trabalho 
 

 
Contrariando as tendências mundiais, que exigem ampliação da escolaridade e maior 

qualificação profissional no combate ao desemprego, a ociosidade na força de trabalho vem 

aumentando justamente no segmento da população com mais anos de estudo: em 2004, 60,2% 

Regiões 
Metropolitanas e 
Distrito Federal 

Grupo de Famílias 

1o Quartil (%) 2o Quartil (%) 3o Quartil (%) 4o Quartil (%) 

Belo Horizonte 66,1 44,1 29,5 26,5 

Distrito Federal 58,7 34,2 23,2 18,8 

Porto Alegre 66,0 49,1 39,2 31,1 

Salvador 67,1 47,9 40,3 34,3 

São Paulo 58,5 39,3 28,9 22,1 
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dos desempregados (8,3 milhões de pessoas) possuíam o ensino básico completo, enquanto 

em 1995 apenas 37,7% do total de desempregados (4,5 milhões) tinham até oito anos de 

estudo. Apesar disso, constata-se uma importante elevação do nível de escolaridade em 

praticamente todas as faixas etárias. Em 2004, por exemplo, a população brasileira tinha em 

média 6,6 anos de estudo, enquanto em 1993 eram somente 5,1 anos.   

Ou seja, houve um aumento de quase 30% na quantidade de anos de estudo pelo 

conjunto da população. Segundo Pochmann (2008, p.41), já o número desempregados de 

nível universitário quase triplicou no mesmo período: de 98 mil desempregados em 1995 

passou-se a 246 mil em 2004 como mostra a tabela 13. 

 

TABELA 13 - Evolução do número de pessoas com nível de escolaridade superior segundo   

                     a condição de ocupação Brasil 1997-2004 (em milhares) 

 

Fonte: MCT. Indicadores nacionais de ciência e tecnologia (C&T) 
Elaboração: DIEESE 
Nota: (1) taxa de desemprego: total das pessoas com nível de escolaridade superior, que procuraram trabalho na 
semana de referência, em relação à PEA com nível de escolaridade superior. 
Obs.: a) Em 2000 não foi realizada a Pnad b) a partir de 2002, o IBGE mudou a classificação das ocupações, 
passando a adotar uma adaptação da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 2002. Portanto, a série não é 
perfeitamente comparável com os anos anteriores 

 

 

Por sua vez, em 2004 havia 1,7 desempregados analfabetos para cada desempregado 

com quinze anos ou mais de estudo; em 1992 esse número havia sido de 3,6 desempregados 

analfabetos para cada desempregado universitário. Para um aumento de 83,2% no total de 

pessoas desempregadas entre 2005 e 2004, o crescimento do número de desempregados 

analfabetos foi apenas 15,5%, enquanto entre as pessoas com pouco estudo (um a três anos)  

houve decréscimo na quantidade de desempregados. Por conta disso, em nossa economia a 

anomalia do desemprego intelectual é maior do que os trabalhadores de baixa escolaridade. 

                                                    

Condição de Ocupação 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 

Ocupadas 4.733 4919 5068 5588 6094 6425 6843 

Em ocupações técnico-científicas 3.139 3375 3433 3783 4707 4915 5193 

Em outras ocupações 1594 1544 1635 1805 1387 1510 1649 

Desempregadas 156 177 211 206 215 263 246 

Inativas 776 844 935 1.001 1048 1144 1267 

Total 5665 5940 6215 6796 7357 7833 8356 

Taxa de desemprego (%) 2,7 3,0 3,4 3,0 2,9 3,4 2,9 
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GRÁFICO 8 - Brasil: Relação da taxa de desemprego por nível de formação em anos  

                      selecionados (em %) 

 
Fonte: IBGE/Pnad ajustadas. Elaboradas por Pchmann 2008 

 

Nas décadas de 1970 e 1980, no Brasil, ter maior escolaridade era garantia de menor 

risco de ficar desempregado. Para o segmento da força de trabalho com doze ou mais anos de 

estudo, a taxa nacional de desemprego era 44,6% menor que a verificada entre os 

trabalhadores com até oito anos de escolaridade. 

Tal fenômeno se modificou posteriormente: a partir da década de 1990 a relação entre 

a taxa de desemprego do segmento com escolaridade equivalente ao ensino básico e a taxa 

nacional de desemprego do segmento com escolaridade equivalente ao ensino médio e 

superior passou a ser decrescente; em 2004, a taxa nacional de desemprego do extrato da 

população economicamente ativa com maior escolaridade ultrapassou a dos trabalhadores 

com menos anos de estudo. Assim, a taxa  nacional de desemprego do segmento da população 

economicamente ativa com nível educacional equivalente ao ensino básico passou a ser quase 

metade da taxa nacional de desemprego da força de trabalho com escolaridade equivalente ao 

ensino médio. 

O mesmo movimento pode ser constatado na relação entre as taxas de desemprego dos 

trabalhadores com ensino básico e dos com ensino superior. Assim, o desemprego estrutural 

tende a convergir mais para os trabalhadores com maior escolaridade. Essa situação, como já 

foi dito, representa uma anomalia específica do Brasil nas últimas décadas onde, ao contrário 
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dos países centrais que contemplam crescentes investimentos em novas tecnologias, o 

desemprego converge inexoravelmente para a força de trabalho com menor escolaridade; 

portanto para o trabalho simples. Assim, num mercado de trabalho que se estreita e tem 

comportamento pouco dinâmico, os empregos mais nobres foram sendo preservados para os 

segmentos de mais alta renda. 

Segundo Antunes (2006), pode-se deduzir que, além do preconceito racial, 

aprofundou-se ainda mais no Brasil também o preconceito de classe de rendimento no interior 

do mundo do trabalho. Ao contrário do que prevê a teoria do capital humano, a análise que os 

mais escolarizados, no Brasil, são os mais penalizados no interior do mercado de trabalho. Em 

um quadro de estagnação econômica como o atual, de reduzido investimento em diversos 

setores principalmente, nos de alta tecnologia e de precariedade dos postos de trabalho, como 

se constata aqui nas últimas décadas, o avanço do nível de escolaridade se mostrou incapaz de 

potencializar a geração de empregos. 

Devemos lembrar que as políticas educacionais no Brasil foram sempre vinculadas há 

projetos desenvolvimentistas implementados por diversos governos. No momento atual, o 

teor destas políticas passa a ser definido pelo caráter de reestruturação do Estado, bem como 

da adaptação do sistema educacional aos ditames do processo de globalização. Contudo, ainda 

que com características distintas, nesta nova fase das políticas educacionais, constata-se a 

influência de organismos internacionais (OIT, UNESCO, BID, Banco Mundial, etc.), 

fortalecendo o seu poder de definir, direta e indiretamente, os rumos que devem ser seguidos 

pelo governo brasileiro nessa área. 

Em comum acordo com a ideia que tende a universalizar-se, estas instituições 

retomam o discurso presente na década de 60 de que a profissionalização – pela via da 

escolarização – garantiria aos indivíduos as condições para competirem no mercado de 

trabalho e melhorarem suas condições econômicas. Entretanto, os dados que apresentamos 

nesta pesquisa, descrevem uma realidade para a classe trabalhadora que insiste ser diferente 

daquela idealizada pelos propagadores da teoria do capital humano88. Com a taxa nacional de 

desemprego do extrato da população economicamente ativa com maior escolaridade em 

crescimento, chegando a superar a partir de 2004 a dos trabalhadores com menos estudo, 

                                                           
88 Muito mais ideologia do que uma teoria por muito tempo confinada ao círculo estreito dos economistas 
neoclássicos, a noção de “capital humano” se difundiu a partir dos anos 80 para se tornar um dos conceitos 
favoritos dos teóricos dos “recursos humanos” e das agências de recrutamento. Aqueles que designam a força de 
trabalho como um “capital humano” pretendem assim se convencer, e convencer os trabalhadores assalariados, 
de que cada um deles possuiria também, com sua força de trabalho, um “capital”, isto é, um conjunto de recursos 
que lhe caberia valorizar ao máximo, cuidando para conservar e mesmo aumentar seu valor por meio de sua 
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evidencia que a desigualdade social existente na sociedade brasileira não se explica, 

exclusivamente, por uma distribuição desigual do conhecimento, mas sim pelas próprias 

características deste modelo econômico que tende a concentrar, de forma contínua, a riqueza 

historicamente produzida. Os propagadores da teoria do capital humano "esquecem" que o 

próprio acesso à produção cultural é reflexo das desigualdades geradas por este modelo de 

produção. Conseqüentemente, não poderia a educação corrigir aquilo que se edifica na própria 

estrutura econômica existente. 

Este pensamento propagado por agências internacionais e que interfere na política 

educacional brasileira – como a CEPAL e o Banco Mundial–, se já foi duramente criticado 

por Frigotto89 há mais de uma década, mostra-se outra vez passível de contestação.  

Para a população juvenil com faixa etária entre os 16 e os 24 anos o momento é um 

dos mais críticos, uma vez que é nela que, geralmente, tende a ocorrer a conclusão da 

formação escolar e o ingresso na vida profissional. Assim, os sucessos escolares e 

ocupacionais nessa faixa etária têm importância destacada e se refletem e/ou determinam o 

restante da vida do trabalhador.  

Em 2004, nas regiões investigadas pelo DIEESE, pode-se observar que, em geral, os 

jovens de origem mais abastada tendem a permanecer na escola, enquanto entre aqueles de 

famílias mais pobres ocorre o oposto. Assim, a combinação da vida escolar e trabalho, 

constituiu realidade para um percentual maior de jovens pertencentes às famílias de maior 

poder aquisitivo, como, ocorreu com 26,5% dos jovens deste segmento na Grande Porto 

Alegre e com 16,9%, em Recife. Porém, em todas as Regiões Metropolitanas analisadas, é 

expressivamente menor a parcela de jovens pobres que conseguiam conjugar estudo e 

trabalho na sua jornada diária, sendo Recife a região com menor parcela de jovens nessa 

situação (4,7%).  

Possivelmente, a extensa jornada de trabalho, aliada a fatores desestimulantes à 

permanência no sistema de ensino, como o atraso escolar e outros, tenham sido determinantes 

para esses últimos resultados.  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
formação inicial e continuada, sua experiência profissional, sua carreira, o zelo dedicado à saúde, suas atividades 
culturais e lazeres, suas relações pessoais etc. 
89 FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva: um (re) exame das relações entre 
educação e estrutura econômica social e capitalista. São Paulo: Cortez, 1989. 
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TABELA 14 -  Distribuição dos jovens com idade entre 16 e 24 anos segundo situação de  

                       trabalho, estudo e procura de trabalho por grupo de quartis do rendimento             

                       familiar mensal. Regiões Metropolitanas - 2004                                                                                                                             

                                                                                                                                                      em (%) 
 

 

 
Regiões 

Metropolitanas 
e Distrito 
Federal 

 
 
 

 

Total e Grupos e Famílias 
Grupo 1º Quartil = 25% das Famílias com menor renda familiar. 
Grupo 4º Quartil = 25% das Famílias com maior renda familiar. 

 

   Inativos Na PEA 

Só 
estuda 

Apenas afazeres 
domésticos e outros 

Estuda e 
Trabalha 

Estuda e procura 
Trabalho 

Só trabalha 
e/ou procura 

Belo Horizonte 19,9 8,4 16,0 11,7 44,1 
1o Quartil 23,6 16,5 (1) 17,2 38,9 
2o Quartil 25,5 5,1 21,3 10,3 37,8 

Porto Alegre 19,0 10,7 17,6 9,2 43,5 
1o Quartil 21,2 20,1 5,8 12,4 40,5 
2o Quartil 23,1 5,1 26,5 8,4 36,9 

Recife 26,0 15,6 11,7 10,2 36,6 
1o Quartil 27,8 25,0 4,7 11,9 30,5 
2o Quartil 29,6 8,6 16,9 9,4 35,4 
Salvador 23,4 9,1 16,4 14,4 36,6 
1o Quartil 26,2 16,2 7,3 17,3 33,0 
2o Quartil 29,3 4,8 22,8 14,3 28,8 
São Paulo 13,3 9,9 15,9 10,4 50,4 
1o Quartil 12,7 19,3 6,7 13,4 47,9 
2o Quartil 16,0 4,8 24,6 8,7 45,9 

  Fonte: Convênio DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego    
  Elaboração: DIEESE - 2005 
  Inflator utilizado: IPCA/BH/Ipead; IPC-Iepe/RS; INPC-RMR/IBGE; IPC-SEI/BA; ICV-DIEESE/SP. 
 
 

Vale destacar que a tentativa de harmonizar a vida estudantil com o desempenho de 

alguma ocupação mostra-se frustrada para uma parcela expressivamente maior de jovens de 

famílias pobres. Dois aspectos explicitam esta dificuldade. Por um lado, é a maior proporção 

de jovens pobres entre os que estudam e procuram trabalho. Na Tabela 14 podemos observar 

que na Região Metropolitana de São Paulo, por exemplo, 13,4% dos jovens de famílias de 

menor renda estão nesta situação, enquanto entre os mais ricos, apenas 8,7%. Por outro lado, 

o ingresso no mercado de trabalho mediante o abandono da condição de estudante (jovens que 

só trabalham e/ou procuram trabalho) também é mais frequente entre jovens oriundos de 

famílias de mais baixa renda. Em 2004, este percentual atinge 47,9% dos jovens pobres de 

São Paulo, contra 45,9% dos jovens mais ricos. Ainda mais grave, porém, é a elevada parcela 

de jovens provenientes das famílias mais pobres que sequer conseguiram manter um desses 
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elementos importantes para a inclusão presente e futura, ou seja, a escola e o ingresso na força 

de trabalho. Essa parcela de jovens inativos, que dedicavam seu tempo, exclusivamente, a 

afazeres domésticos e outras atividades atinge o patamar mais elevado nas áreas 

metropolitanas de Recife (25,0%) e Porto Alegre (20,1%) no ano analisado. 

Sem perspectivas de trabalho e elevação das condições de vida, muitas pessoas, 

principalmente jovens, acabam buscando em outros países o que não encontram aqui. A 

situação desfavorável do mercado de trabalho brasileiro para quem tem maior escolaridade 

ajuda a entender as motivações, especialmente da juventude, para essa busca. Em 2004, o 

salário médio de um trabalhador de nível universitário representava pouco mais de 1,5 vezes o 

rendimento médio do trabalhador com ensino básico. Em 1995, essa mesma relação era dois 

terços maior. 

Ademais, a taxa de desemprego aumentou bem mais para os trabalhadores com maior 

escolaridade. Em 2004, por exemplo, a taxa de desemprego do trabalhador de nível 

universitário foi mais de 25% superior a 1995, levemente acima da taxa de desemprego dos 

trabalhadores com ensino primário. Inegavelmente há algo estranho ocorrendo no Brasil. 

Neste contexto de estagnação de renda per capita, o comportamento do desemprego não 

poderia ser diferente já que a cada ano , como já dissemos anteriormente, cerca de 2,5 milhões 

ingressam no mercado de trabalho. Sem uma expansão considerável da economia nacional a 

altas taxas (+ 5% ao ano) como forma de dinamizar a oferta de novas vagas no mesmo ritmo 

do conjunto de pessoas que atualmente ingressam no mercado de trabalho, o desemprego 

resulta persistentemente maciço. Por ser um país de baixa escolaridade (menos de sete anos de 

estudo formal), a emigração justamente da população com maior nível de escolaridade 

representa uma contradição, uma vez que o esforço nacional na promoção da educação acaba 

desperdiçado. 

Na primeira metade da primeira década do século XXI estima-se que entre 140 mil e 

160 mil brasileiros tenham emigrado a cada ano. Em 2006, segundo Pochmann (2008), as 

estimativas indicavam que cerca de 70 mil brasileiros foram estudar no exterior, 

especialmente em países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova 

Zelândia e Espanha. Para uma nação constituída basicamente pelo movimento imigratório, o 

Brasil já desponta, nesta primeira década do século XXI, como um país de emigrantes com 

saldo negativo entre entrada e saía de residentes. 
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Segundo Milton Santos "A geografia brasileira seria outra se todos os brasileiros 

fossem verdadeiros cidadãos. O volume e a velocidade das migrações seriam menores. As 

pessoas valem pouco onde estão e saem correndo em busca do valor que não têm".90 

                                             

GRÁFICO 8-  Evolução da quantidade de estudantes no exterior entre 2003 e 2006                   

                                                                                                                      (em 1000) 

Fonte: BELTA - Brazilian Educational & Language Travel Association – 2006 

 

 Quanto ao desemprego no Brasil, os números deixam bem claro que, nas faixas de 

mais baixa renda, o desemprego é mais elevado que a média para as outras classes. No 

entanto, também se constata que as taxas de desemprego cresceram mais rapidamente para os 

indivíduos com rendimentos mais elevados (superiores a duas vezes a renda familiar per 

capita média do país) entre 1992 e 2002. No caso dessas pessoas, o aumento da escolaridade 

se mostrou insuficiente para impedir a elevação do desemprego.  Ao se analisar a questão do 

desemprego desigualmente repartido em nosso país, pode-se concluir que as atuais políticas 

públicas de emprego precisam ser urgentemente reformuladas para se adequarem melhor a 

esse quadro nacional. Lamentavelmente, ao adotar um conjunto de políticas de enfrentamento 

da escassez de postos de trabalho que, na maioria das vezes, o problema é tratado como se 

fosse um fenômeno homogêneo, o país compromete injusta e insatisfatoriamente recursos 

consideráveis – embora ainda esses recursos sejam insuficientes para dar conta da dimensão e 

da situação geral dos desempregados.  

                                                           
90 - Milton Santos em entrevista à Revista Veja, em novembro de 1994 
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Segundo Antunes (2006), por conta disso, as diversas formas de manifestação do 

desemprego exigem políticas públicas que levem em conta as especificidades dos vários 

grupos sociais, principalmente aqueles mais vulneráveis, como a população juvenil, e da sua 

relação com a dinâmica do mercado de trabalho. Como as atuais políticas de emprego aquelas 

destinadas à inserção dos jovens no mercado de trabalho não seguem essa linha, sua revisão é 

urgente e inadiável, assim como o enfrentamento das causas do desemprego estrutural no país. 

A nova organização capitalista do trabalho, na qual o Brasil se inseriu passivamente, é 

caracterizada cada vez mais pela precariedade, pela flexibilização e desregulamentação de 

maneira sem precedentes para os assalariados. É o mal-estar do trabalho, o medo de perder o 

próprio posto, de não poder mais ter uma vida social e de viver apenas do trabalho e para o 

trabalho, com a angústia vinculada à consciência de um avanço tecnológico que não resolve 

as necessidades sociais. É o processo que precariza a totalidade do viver social.   

As alternativas que surgem do ponto de vista desta pesquisa passam necessariamente 

por estabelecer relações solidárias e por construir coletivos. O rompimento com o 

individualismo exacerbado só parece possível com o pertencimento a coletivos. À 

subjetividade individualista das ações políticas de ajuda social contrapõe-se uma 

subjetividade coletiva. Com certeza as alternativas não se encontram fora da esfera pública. 

Somente o público pode atuar como instância entre a diversidade e a diferença, conquistas dos 

processos de individualização dos sujeitos e a desigualdade nas condições de reprodução. 

Neste sentido, as pressões para que o Estado assuma seus compromissos são cruciais para o 

estabelecimento de uma outra lógica. As responsabilidades no reforço das redes de proteção 

que envolvem nossos jovens, o debate em torno da educação pública e de qualidade, a 

intervenção no espaço das cidades e do campo, são algumas das grandes frentes de políticas 

pelas quais pressionar, além, é claro, sobre todas, a questão do trabalho como categoria 

central para a existência humana e para o seu desenvolvimento harmonioso.  

A complicada relação entre o trabalho e a escola tem que ser pensada em termos de 

uma possibilidade de reconciliação entre a formação profissional e a permanência escolar. O 

recurso à solução de uma inserção sempre descontínua dos jovens no mercado de trabalho, 

não lhes traz nenhum acúmulo de experiências e capacitação, e no que tange à questão 

fundamental do emancipar a classe trabalhadora, as ações desenvolvidas têm se mostrado até 

agora ineficazes, assim como as políticas a elas associadas. 

As políticas sociais voltadas para a juventude precisam interrogar-se sobre o futuro 

deles que é o futuro da nação. As ações, portanto, precisam caminhar na direção de reforço de 

suas redes de proteção social no presente, fortalecer suas referências de forma a propiciar-lhes 



 

 

167

a criação de circuitos nos quais possam descobrir sua utilidade social e construir um espaço de 

reflexão que lhes dê condições de projetarem um futuro.  

A provisoriedade que se instaurou no imaginário coletivo e a precariedade que nosso 

tempo impõe ao viver em sociedade no Brasil, combinada ao momento atual de crise profunda 

que se instaurou no mundo do trabalho, tem levado a um maior distanciamento entre o que o 

jovem gostaria de ser (expectativas de futuro) e o que realmente consegue concretizar. Assim 

como a situação juvenil é grave e complexa, não parece haver saídas simples e 

contemporizadoras. O Brasil necessita apoiar decididamente a educação para o conjunto da 

juventude, libertando-a da condenação do trabalho pela sobrevivência. Isso, é claro, associado 

à implementação de um intenso processo de garantia de renda aos jovens de baixa renda, 

como forma de sustentar sua inatividade, capaz de postergar o ingresso precoce no mercado 

de trabalho. Esta etapa de ampliação da inatividade vinculada à educação também exige que 

os jovens beneficiados tenham aprendizagem teórica e prática capaz de mobilizar os valores 

de pertencimento e protagonismo, justamente nas atividades comunitárias e solidárias. Da 

mesma forma que a educação deva ganhar prioridade no enfrentamento da temática juvenil, 

torna-se fundamental uma revisão geral do processo de formação juvenil para o trabalho. 

 Parafraseando o grande poeta Fernando Pessoa, chegamos a um tempo em que é 

preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos 

caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares.  Se juventude é travessia para todos, 

para esses milhões de jovens brasileiros oriundos das classes populares, na sua maioria filhos 

de trabalhadores assalariados, precisa deixar de ser uma travessia marcada pelo risco de morte 

eminente, de abusos, de explorações e mutilações dos direitos mais elementares.  

 
 
 

8- Formação profissional na era da polivalência e da flexibilidade 

 
 

Embora a diversidade juvenil esteja presente em todas as classes sociais, tais aspectos 

indicam, além do caráter não homogêneo, diferentes modos de ser e estar jovem em nossa 

sociedade que, historicamente, vem modelando e fabricando a cisão entre o trabalho 

intelectual e o manual. Nesse campo da dualidade, sabe-se que a composição da economia 

brasileira alterou sensivelmente ao longo do século XX, na medida em que a sociedade passou 

a não constituir apenas agroexportador, mas começou a dar os primeiros passos rumo à 

industrialização, redefinindo, consequentemente, a estrutura da divisão social do trabalho.  



 

 

168

Refletindo essa tendência dominante, tinha-se a formação dos que necessitavam 

trabalhar, produzir os meios de existência, dando-se no próprio processo de trabalho, ao passo 

que a formação dos que não necessitavam produzir os meios de vida se dava fora do trabalho, 

em um espaço e tempo próprios, assumindo contraditoriamente o caráter de sistema de 

aperfeiçoamento e reciclagem, dissociado do sistema educacional.  

No cenário atual e com relação às oportunidades de inserção no mercado de trabalho, 

mesmo considerando-se que o trabalho para os jovens pobres se constitua numa das poucas 

oportunidades de mobilidade social, há na divisão do trabalho uma reprodução do tipo de 

ocupação direcionada a esta parcela da juventude. Ocupações que afetam, expressivamente, 

os que possuem pouca escolaridade, baixa qualificação, diante das “(...) vagas de menor 

remuneração disponíveis, quase sempre conjugadas com posições de subordinação no interior 

da hierarquia no trabalho” (Pochmann, 2004, p. 231).  

A partir dos anos de 1990, período do ajuste neoliberal no Brasil91, e consonante ao 

processo de reestruturação produtiva e do avanço tecnológico, a educação profissional adquire 

novos contornos ao exigir, e com maior impacto para os jovens que se encontram na condição 

mencionada acima, um conhecimento mais aprofundado do processo de produção. Tarefas 

repetidas e parceladas vão sendo substituídas por uma nova configuração na estrutura do 

mercado de trabalho que solicita um novo perfil de trabalhador, para todos os setores da 

economia. Agora as exigências voltam-se para as habilidades e competências individuais que 

permitam aos trabalhadores adaptar-se à produção flexível. Pode-se destacar dentre algumas: 

 
(...) a capacidade de comunicar-se adequadamente, através do domínio dos códigos e 
linguagens incorporando, além da língua portuguesa, a língua estrangeira e as novas 
formas trazidas pela semiótica; (...) a capacidade de comprometer-se com o trabalho, 
entendido em sua forma mais ampla de construção do homem e da sociedade, 
através da responsabilidade, da crítica, da criatividade. (KUENZER, 1999, p. 129) 
 

Sobre este novo paradigma e segundo Ferreti (1997, p. 229), o que se observa de fato 

é: 

(...) a desqualificação do antigo trabalhador para atender às novas exigências 
produtivas. Mas, por outro lado, descortina as possibilidades de requalificação 
desencadeadas pelas próprias características inovadoras do paradigma que passa a 
orientar a produção (e também, em boa parte, os serviços).  
 

                                                           
91 Segundo Vera Telles (1998, p. 44), a produção da pobreza no Brasil incorpora mais uma dimensão para 
explicar a “infinitude” da sua existência. Infinitude no sentido do aprofundamento das desigualdades sociais 
diante de um Estado supostamente democrático em terras brasilis. Sendo assim, na atualidade “(...) a nossa 
velha e persistente pobreza ganha contemporaneidade e ares de modernidade por conta dos novos excluídos pela 
reestruturação produtiva. Mas não só por isso: lançando mão dessa ficção regressiva do mercado auto-regulável, 
nossas elites podem ficar satisfeitas com sua modernidade e dizer, candidamente, que a pobreza é lamentável, 
porém inevitáveis dados os imperativos da modernização tecnológica em uma economia globalizada”.  
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No bojo dessas transformações, há uma tendência de reformulação nas propostas de 

educação básica, com forte impacto no ensino profissional (Ferreti, 1997). Capitaneadas por 

organismos internacionais e com forte expressão do Banco Mundial, tais reformas 

educacionais passam a objetivar e a adequar o sistema educacional as novas demandas da 

economia, como se pode observar no corpo teórico da atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/1996).  

Aqui a educação se reafirma como o único instrumento, em resposta à pobreza, 

propiciador para o desenvolvimento econômico e produtivo. Nesse véu de esperanças que se 

propõe “integrador”, restaria apenas a escola redimensionar sua função integradora, na 

medida em que o “(...) desenho das políticas educacionais deveria orientar-se para garantir a 

transmissão diferenciada de competências flexíveis que habilitem os indivíduos a lutar nos 

exigentes mercados laborais pelos poucos empregos disponíveis” (Gentilli, 2002, p. 89). 

Assim, o que se assenta e se germina nesse cenário é o sujeito flexível, necessário e produtivo 

ao capital (Harvey, 1994), mas gerador de distintas consequências quando o foco passa a ser, 

em especial, o jovem pobre. Baixa remuneração, excessivas jornadas de trabalho, dificuldade 

para conciliar trabalho e escola, altas taxas de desemprego, aliada às exigências do mercado, 

e, evocando à exclusão, uma relação de dissonância entre o que o mercado92 solicita e o que a 

educação básica oferece.  

Sob o imperativo da flexibilidade, da habilidade, da competência, detecta-se a 

manutenção de uma perspectiva instrumentalista dominante. Na realidade, a idéia de 

qualificação geral e abstrata, ao invés de contribuir para a ampliação da capacidade crítica dos 

trabalhadores, em especial para os jovens, constitui-se numa falácia de liberdade, atrelada aos 

interesses do capital. Na tentativa de corresponder a tal paradigma, tem-se, no bojo da atual 

LDB93 e no contexto da globalização de todos os setores da vida social, as elites responsáveis 

pela gestão político-administrativa do país rearticulando seus interesses, através de alianças 

com parceiros internacionais, ao pretender situar o Brasil a partir de uma ordem mundial 

desenhada por um modelo neoliberal (Severino, 2003).  

                                                           
92 Um mercado de trabalho errático nas afirmações de Forrester (1997, p. 16) ao produzir trabalhadores que não 
são contratados com tanta freqüência, e “(...) como vegetam, em particular os jovens, numa vacuidade sem 
limites, considerada degradante, e como são detestados por isso; ao ver como, a partir daí, a vida os maltrata e 
como a ajudamos a maltratá-los”.  
93 Kuenzer (1999, p. 135) assinala que embora a nova lei assegure a possibilidade de manutenção de cursos de 
habilitação profissional “(...) que integrem educação geral e formação profissional, o Decreto N.º 2.208/97, na 
prática, inviabilizou esta possibilidade. Da mesma forma, a equivalência entre os cursos de nível médio, gerais e 
profissionais, conquistada desde a LDB de 1961, desaparece quando o mesmo decreto determina que a 
continuidade de estudos depende do certificado de conclusão de ensino médio, e os novos cursos profissionais 
não exigem escolaridade anterior para a realização de cursos de nível básico e médio”. 
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Trata-se, certamente, de um rejuvenescimento da teoria do capital humano, como 

evidenciamos anteriormente, na medida em que a defesa da necessidade de qualificação do 

trabalhador, associada à ênfase na educação básica, na construção de sujeitos polivalentes, 

encontra-se intrinsecamente associada às perspectivas neoconservadoras de ajuste econômico-

social e educacionais frente às novas exigências do mercado de trabalho (Frigotto, 2003).  

Nesse sentido, o processo de enxugamento do Estado no campo social e na retração 

dos direitos de trabalho reflete uma política econômica em prol do ajustamento à globalização 

e ao capital internacional, e não comprometida com uma educação voltada para os interesses 

da classe trabalhadora, já que as “(...) novas tecnologias ao mesmo tempo em que aumentam a 

necessidade qualitativa do trabalho vivo, diminuem a necessidade quantitativa do mesmo” 

(Frigotto, 2003, p. 153).  

Alguns indícios apontam para determinadas consequências desse modelo: o reflexo da 

precarização nas relações de trabalho, para não citar o aumento da desigualdade social 

(Antunes, 2003). Sobre os jovens pobres, alguns dados indicam que a maioria trabalha sem 

carteira assinada e se constitui vítima do subemprego. Somente 41,4% possuem empregos 

assalariados, alerta Pochmann (2004). Com relação à taxa de desemprego, a mesma 

corresponde a 26,2% quando comparada a jovens pertencentes a classes média e alta, cuja 

taxa é de 11,6%. Quando o olhar recai sobre níveis de renda e escolaridade, os números frios 

da estatística revelam e reforçam as condições diferenciadas de ser jovem. Dos pobres, 38,1% 

estudam, enquanto para os jovens ricos inativos, ela é de 80% (Pochmann, 2004).  

Assim, ao mesmo tempo em que se pensa qual ocupação é destinada à juventude 

pobre, tal correlação com o tipo de escola não pode, também, ser desprezada. As diferenças 

entre a teoria da escola nos cursos de forma geral e as exigências do mercado de trabalho 

acabam refletindo o papel da escola no processo de formação da classe trabalhadora 

(Kuenzer, 1999). Pondo à parte o ensino propedêutico, regular, o que se tem, como regra 

geral, é uma escola cujo desempenho não expressa e nem possibilita ao jovem pobre sua 

inserção numa cidadania,94 através do qual plena.  

                                                           
94 No tocante à questão da cidadania e da sua relação com a pobreza, alguns autores trazem como pano de fundo 
um modelo de cidadania onde o indivíduo termina por ser subsumido a uma corporação profissional. Destaca-se 
aqui o que Wanderley Guilherme dos Santos (1994, p. 68-69) denominou de “cidadania regulada”, cujas raízes 
encontram-se, não em um código de valores políticos,“(...) mas em um sistema de estratificação ocupacional, e 
que, ademais, tal sistema de estratificação ocupacional é definido por norma legal (...) O instrumento jurídico 
comprovante do contrato entre o Estado e a cidadania regulada é a carteira profissional que se torna, em 
realidade, mais do que uma evidência trabalhista, uma certidão de nascimento cívico”. É como se a cidadania, 
contraditoriamente, sofresse um desvio, ou simplesmente, apresentasse algumas facetas, em específico, num 
modelo de sociedade capitalista engendrado no plano econômico-político-social, particularmente, do Brasil pós-
1930.  
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Na atualidade e a despeito de programas de formação profissional, desenvolvidos por 

ações governamentais e em parceria como organizações não governamentais95, tem-se uma 

expressiva parcela do ensino no país cabendo às empresas que, assumindo a forma de escolas 

profissionalizantes, passam a se constituir num sistema paralelo e independente da escola 

formal, conforme evidenciado a partir da década de 1940. Ressalta-se, por outro lado, 

características específicas de uma linguagem que definia os modos de produção neste período, 

conforme já evidenciado, em comparação com o paradigma de produção atual.  

No contexto da produção atual em que se exige um novo perfil de trabalhador, assiste-

se, na tentativa de articular educação básica e formação técnico-profissional, ao dilema posto 

por essa integralidade na medida em que uma série de desafios poderiam, na articulação entre 

escola formal e formação profissional, produzir conhecimentos frente às atuais demandas do 

emprego assalariado. Assim, a reforma do ensino profissional “(...) levada a efeito pelo 

Decreto 2.208/97 e pela nova concepção de ensino médio, repõe no cenário da educação 

brasileira a dualidade estrutural tal como ocorria antes de 1961, com a quebra de 

equivalência” (Kuenzer, 1999, p. 134).  

A questão que se coloca, portanto, é que numa sociedade dividida em classes, o 

sistema educacional não pode ser considerado como um espaço de neutralidade, em menor ou 

maior grau de contradição, pois estará difundindo um determinado projeto hegemônico. Com 

relação à escola e sobre os impactos da reestruturação produtiva, Kuenzer (2002, p. 68) afirma 

que esta dimensão “(...) tem demonstrado uma face perversa, servindo a escola de instância de 

seleção prévia, notadamente de classe social, para escolher os mais ‘educáveis’, e, portanto, 

mais adequados às finalidades do processo produtivo”.  

Tal leitura pode ser entendida a partir da prevalência de jovens, aqui reporta-se à ideia, 

mais uma vez, de classe, que são conduzidos a cursos técnicos ou profissionalizantes. Estes 

corroboram, certamente, para reforçar determinadas demandas apresentadas por uma 

juventude pobre que tenta uma inserção e uma manutenção no mercado de trabalho formal. 

Aqui a noção de experiência para os jovens é reduzida a vivência96. Assim, numa perspectiva 

                                                           
95 Segundo Carlos Montaño (2002, p. 15-16), além das ONGs, encontram-se um número significativo de 
organizações e instituições, sem fins lucrativos (OSFL), filantrópicas, empresas “cidadãs”, sujeitos coletivos e 
individuais, voluntários ou não, que compõem o chamado “terceiro setor”. A relevância do debate se faz 
pertinente por haver nos dias atuais, “(...) o isolamento (mediante a ‘setorialização’ de esferas da sociedade), e a 
mistificação de uma sociedade civil (definida como ‘terceiro setor’), ‘popular’, homogênea e sem contradições 
de classes (que em conjunto buscaria o ‘bem-comum’) e em oposição ao Estado (tido como ‘primeiro setor’, 
supostamente burocrático, ineficiente) e ao mercado (‘segundo setor’), orientado pela procura do lucro, contribui 
para facilitar a hegemonia do capital na sociedade”. 
96 Relembrando o Capítulo I nos anos 1930, Walter Benjamin (1994) formulou a noção de vivência (Erlebnis) 
em oposição à noção de experiência (Erfahrung). Para ele, a vivência não consegue ir além do tempo. A ação se 
esgota no momento de sua realização, sendo, portanto, finita. Por outro lado, a experiência só pode ser produzida 
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politécnica, que aglutina trabalho e formação integral, a formação humana não despreza, 

numa acepção marxista, o acesso aos conhecimentos de formação geral (artes, música, 

história, geografia, matemática, etc.) e conhecimentos específicos (a partir de áreas de 

conhecimento científico socialmente elaborado). Aqui os jovens pobres nem de longe se 

aproximam dessa dimensão, e a experiência é subsumida de seu caráter formativo, haja vista 

que a integralidade do homem encontra-se comprometida pela própria divisão do trabalho 

(Manacorda, 1991).  

Nesse campo de contradições em que a educação se refaz dual, e não perdendo-se de 

vista algumas reflexões, tem-se o Estado não apenas delegando, mas reforçando para o 

mercado da educação a responsabilidade pelo processo educacional. Ou seja, se a escola, em 

específico pública, não contribui para a formação básica da criança e consequentemente do 

jovem, a experiência passaria, a partir de uma vivência, a ser a “galinha dos ovos de ouro” 

para os que buscam uma primeira atividade.  

A participação histórica e precoce de jovens pobres trabalhadores é revelador a não 

apenas de como a sociedade brasileira vem se configurando ao longo da sua trajetória, mas do 

agravamento que potencializa nas famílias pobres a entrada cada vez mais recorrente de seus 

filhos no trabalho precário, marginal e até em atividades do tráfico de drogas, para compor a 

renda familiar. Mesmo em atividades em que onde predomina um mínimo de escolarização e 

de conhecimentos, como é o caso dos alunos de EJA, existe uma relação de incompatibilidade 

entre trabalho e escola. Uma realidade que impulsiona para os bancos escolares noturnos, 

braços e corpos juvenis imersos no cansaço, no sono, na concentração inexpressiva e, 

marcadamente, na ausência de tempo para dedicar-se aos parcos conhecimentos produzidos 

em sala de aula.  

Além dessa realidade, predomina-se uma situação de pobreza que acaba determinando 

além do ingresso do jovem no trabalho precoce, uma “exclusão moral” da escola formal, haja 

vista uma produção de evasão dos espaços escolares quando os jovens buscam no trabalho 

alguma forma de rendimento, como mostraremos a seguir ao analisarmos o dados oriundos do 

nosso campo empírico e, por outro lado, uma forma de pertencimento, no sentido proposto 

por Robert Castel (1998). Frente às atuais exigências postas pelo mercado de trabalho 

pautadas nas políticas neoliberais, o referido autor alerta para o surgimento de uma nova 

categoria: a dos desfiliados. Excluídos do mundo escolar e do mundo profissional, esses 

                                                                                                                                                                                     
e entendida pelo seu conteúdo histórico. Ela não esquece o passado, pois ele representa o fio condutor para a 
construção de outro futuro. Portanto, a experiência é coletiva, narrada, pensada e compartilhada para e com os 
outros sujeitos. 
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jovens filhos das classes populares, na imensa maioria, são o que Robert Castel chama de 

“desfiliados”, uns “inúteis no mundo, que aí residem sem realmente a ele pertencerem. 

Segundo Frigotto (2004) “aplica-se, para um enorme contingente de jovens no Brasil, 

aquilo que Viktor Frankl, nos anos 1940, denominava “vida provisória em suspenso” ao 

referir-se à situação dos tuberculosos, dos que vivem a experiência dos campos de 

concentração ou de quem vive a situação de desemprego.” Eles ocupam uma posição de 

excedentes, em situação de flutuação, não integrados e, sem dúvida, não-integráveis. (...) Não 

estão conectados aos circuitos de trocas produtivas, perderam o trem da modernização e 

continuam na estação com muito pouca bagagem. A partir daí, podem ser objeto de atenções e 

suscitar preocupações, pois representam um problema. 

Assim, na tentativa de explicar as novas formas de exploração e de exclusão do 

capitalismo  mesmo para os trabalhadores qualificados, a inserção e a manutenção deles no 

emprego não estará garantida. O que torna, inclusive, essa mesma realidade para a juventude, 

em especial para os jovens pobres, mais vulneráveis socialmente. Diante desse cenário que os 

colocam em situação de grande vulnerabilidade, existe o risco concreto de eles serem 

absorvidos, na realidade brasileira, pelos segmentos mais marginalizados do setor informal 

(Pochmann, 1998). 
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CAPÍTULO 4  
 

Educação de Jovens e Adultos: um olhar crítico sobre o espaço de trabalho   
                                                      e de luta 

 

Hoje, mais que nunca, a educação e a aprendizagem dos adultos constituem a chave 
indispensável para liberar as forças criativas das pessoas, dos movimentos sociais e 
das nações. A paz, a justiça, a autoconfiança, o desenvolvimento econômico, a 
coesão social e a solidariedade continuam a ser metas e obrigações indispensáveis 
que terão de ser perseguidas, reforçadas por meio da educação e da aprendizagem 
dos adultos.97 

 

1- Situação marginal da EJA e desafios políticos 

 

  Como nos referimos anteriormente, o processo de redemocratização da sociedade 

brasileira após 1985 foi um momento histórico em que antigos e novos movimentos sociais e 

atores da sociedade civil, que haviam emergido e se desenvolvido ao final dos anos 70, 

ocuparam espaços crescentes na cena pública, adquiriram organicidade e institucionalidade, 

renovando as estruturas sindicais e associativas preexistentes, ou criando novas formas de 

organização, modalidades de ação e meios de expressão. Nesse período, a ação da sociedade 

civil organizada direcionou as demandas educacionais que foi capaz de legitimar 

publicamente às instituições políticas da democracia representativa, em especial aos partidos, 

ao parlamento e às normas jurídico-legais. Os anos imediatamente posteriores à retomada do 

governo nacional pelos civis em 1985 representaram um período de democratização das 

relações sociais e das instituições políticas brasileiras ao qual correspondeu um alargamento 

do campo dos direitos sociais.  

Esse processo resultou na promulgação da Constituição Federal de 1988 e seus 

desdobramentos nas constituições dos estados e nas leis orgânicas dos municípios, 

instrumentos jurídicos nos quais materializou-se o reconhecimento social dos direitos das 

pessoas jovens e adultas à educação fundamental, com a consequente responsabilização do 

Estado por sua oferta pública, gratuita e universal.  

A história da educação de jovens e adultos do período da redemocratização, entretanto, 

é marcada pela contradição entre a afirmação no plano jurídico do direito formal da população 

                                                           
97 La renovación del compromiso con la educación y el aprendizaje de adultos. Informe em síntesis sobre a 
CONFINTEA V, Bangkok, Tailandia, 6–11 de setembro 2003, p.22).  
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jovem e adulta à educação básica, de um lado, e sua negação pelas políticas públicas 

concretas, de outro.  

Nosso período de inserção na EJA se dá durante a década de 1990, quando  passamos 

a conviver com a continuidade do processo de democratização e foi possível presenciar um 

esforço no sentido de transpor para as políticas públicas efetivas os direitos educacionais 

conquistados formalmente no plano jurídico. A reforma do Estado e a crise de financiamento 

promoveram uma zona de conflito onde podemos destacar impasses gerados por dois 

impulsos contraditórios no período: de um lado, formou-se um amplo consenso em favor da 

alfabetização e da educação básica como expressões da participação cidadã na sociedade 

democrática e da qualificação profissional para um mundo do trabalho em transformação, o 

que se refletiu no alargamento dos direitos educativos dos jovens e adultos consagrados na 

legislação.  

Por outro lado, a educação de jovens e adultos ocupou lugar marginal na reforma 

educacional da segunda metade dos anos de 1990, implementada sob o condicionamento das 

prescrições neoliberais de reforma do Estado e restrição ao gasto público, e orientada pelas 

diretrizes de desconcentração, focalização e redefinição das atribuições dos setores público e 

privado. Na zona de conflito formada por esses impulsos emergiu o movimento dos fóruns de 

educação de jovens e adultos, dos quais muitos contaram com nossa participação, 

conformando espaços públicos de expressão e legitimação de reivindicações, diálogo e 

negociação . 

Com base no argumento, bastante controverso, de que a educação básica de jovens e 

adultos oferece uma relação custo-benefício menos favorável que a educação primária de 

crianças, prevaleceu na reforma educacional brasileira da década de 1990 a orientação de 

focalização dos recursos públicos no ensino fundamental de crianças e adolescentes, visto 

como estratégia de prevenção do analfabetismo. O principal mecanismo utilizado para 

operacionalizar a focalização é bastante conhecido – o Fundo de Valorização do Ensino 

Fundamental (FUNDEF), do qual as matrículas do ensino de jovens e adultos foram 

expurgadas por imposição de um veto do então presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso. Rompeu-se, assim, o princípio da universalidade inerente ao direito humano à 

educação: embora as leis maiores assegurem a todos o acesso e a progressão na educação 

básica pública, gratuita e de qualidade, a focalização de recursos para a educação escolar na 

faixa etária de 7 a 14 anos suprimiu os meios para que as instâncias administrativas do Estado 

cumpram adequadamente seu dever na provisão de ensino fundamental aos jovens e adultos. 
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Nesse contexto, as demandas e necessidades educativas dos jovens e adultos, quando 

consideradas, foram abordadas com políticas marginais, de caráter emergencial e transitório, 

subsidiárias a programas de alívio da pobreza.  O que temos presenciado quando se coloca em 

pauta a ampliação, redução ou manutenção dos serviços de educação de jovens e adultos é 

que as ações para este segmento dependem da capacidade financeira de cada Unidade da 

Federação, da vontade política dos respectivos governantes, da demanda e pressão social da 

população local em defesa desse direito. Em grande parte dos casos, a exclusão da educação 

de jovens e adultos do FUNDEF criou empecilho à expansão das matrículas sem, contudo 

interromper o crescimento do atendimento escolar às pessoas com mais de 14 anos, como 

demonstram os censos educacionais que veremos mais à frente. 

O principal resultado da diretriz de focalização do investimento público no ensino 

fundamental de crianças e adolescentes é a segmentação do acesso dos jovens e adultos aos 

serviços educativos, o que representa a ruptura do princípio de universalidade e a 

desconstituição de um direito duramente conquistado. 

O Brasil que ingressou no século XXI comporta dentro de si realidades tão desiguais 

que fazem com que as possibilidades e os desafios da educação permanente também estejam 

colocados para extensas parcelas de nossa população. O desafio maior, entretanto, será 

encontrar os caminhos para fazer convergir as metodologias e práticas da educação 

continuada em favor da superação de problemas como a universalização da alfabetização e de 

toda a educação básica.  

No enfrentamento desses desafios, precisamos continuar lutando no sentido de garantir 

aos jovens a permanência no sistema de ensino e a continuidade de estudos. Isso se dará pelo 

cumprimento do direito público subjetivo, reconhecido constitucionalmente, mas não 

efetivado, da educação continuada ao longo da vida e de uma concepção ampliada da 

alfabetização, com a perspectiva do letramento. Seria fundamental para o trabalho pedagógico 

captar os anseios e  as necessidades destes jovens. E para isso, é preciso entrar em contato 

com sua realidade, entender seus questionamentos do mundo. A valorização desse retorno é 

fundamental para torná-lo um cidadão, já que representa a chance que, mais uma vez, esse 

jovem ou adulto está dando ao sistema educacional de considerar a sua existência social, sua 

condição de sujeito. Valorizar significa garantir condições de permanência e viabilizar o 

aproveitamento de sua experiência existencial no mundo, através de práticas pedagógicas 

adequadas e relevantes para sua realidade social. É sobre a relação entre o saber desses jovens 

e a realidade em que estão inseridos que compreende parte da pesquisa da pesquisa aqui 

apresentada. Não basta apenas que este jovem esteja matriculado na escola, é preciso que os 
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conhecimentos que ele já possui e os que construirá no espaço escolar estabeleçam relações 

consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Só assim a aprendizagem fará sentido para 

estes sujeitos. 

A EJA precisa preparar-se melhor para receber tais jovens, reconhecendo-os como 

portadores de direitos e sujeitos de sua aprendizagem. Nela estão os jovens aos quais o 

sistema educacional tem acolhido por direito, mas não de fato. Acreditamos que embora a 

identidade do aluno seja um elemento da realidade subjetiva, ela pode ser dialeticamente 

reproduzida ou renovada na relação social que professor e aluno constroem conjuntamente. 

 

 

2- Centralização e descentralização da responsabilidade governamental 
 

 

Embora no Brasil a provisão pública do ensino elementar aos jovens e adultos sempre 

tenha sido desconcentrada e assumida pelos estados, municípios e organizações sociais, ao 

longo da segunda metade do século XX, a União desempenhou um papel de coordenação 

política, tomando iniciativas e induzindo o comportamento dos demais níveis de governo 

mediante a modelagem e o financiamento de campanhas de alfabetização ou projetos de 

formação de professores leigos, cursos a distância, centros de estudos ou exames supletivos. 

No início da década de 1990, a União recuou nessa função de coordenação das políticas e, 

após a súbita extinção da Fundação Educar98, a responsabilidade pelo custeio e pela provisão 

da alfabetização de jovens e adultos recaiu sobre os municípios. 

 Até 2004, porém, os estados continuaram sendo os principais mantenedores da 

escolarização de jovens e adultos, respondendo sobretudo pelo alunado das séries finais do 

ensino fundamental e pela totalidade do ensino médio. Quando, em 1996, a Presidência da 

República vetou o cômputo das matrículas no ensino fundamental de jovens e adultos nos 

cálculos do FUNDEF, estados e municípios foram desestimulados a ampliar a oferta dessa 

modalidade de ensino. As estatísticas disponíveis para esse período não são de todo 

confiáveis, mas oferecem evidências de que a demanda social se impôs às condições adversas 

                                                           
98 A Fundação Educar foi criada em 1985 e, diferentemente do Mobral, passou a fazer parte do Ministério da 
Educação. A Fundação, ao contrário do Mobral que desenvolvia ações diretas de alfabetização, exercia a 
supervisão e o acompanhamento junto  às instituições e secretarias que recebiam os recursos transferidos para 
execução de seus programas. Essa política teve curta duração pois em 1990 – Ano Internacional da 
Alfabetização – em lugar de se tomar a alfabetização como prioridade, o governo Collor extinguiu a Fundação 
Educar, não criando nenhuma outra que assumisse suas funções. Tem-se, a partir de então, a ausência do 
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de financiamento do setor público, pois a matrícula pública no ensino fundamental de jovens e 

adultos teve um aumento de 220% entre 1998 e 200499.           

                      

TABELA 15- Brasil: Evolução das matrículas no ensino fundamental de jovens e adultos por   

                    Dependência Administrativa 

Ano Total Federal % Estadual % Municipal % Privado % 

2000 3.410.830 11.573 0,34 2.018.504 59,18 1.005.218 29,47 375.535 11,0 

2001 3.777.989 5,490 0,15 2.004.321 53,05 1.416.117 37,48 352.061 9,32 

2002 3.779.593 3.327 0,09 1.759.487 46,55 1.700.862 45,00 315.917 8,36 

2003 4.403.436 1.284 0,03 2.166.915 49,21 1.953.280 44,36 281.957 6,40 

2004 4.577.268 697 0,01 2.035.344 50,36 2.025.617 44,25 245.610 5,36 

2005 4.619.409 875 0,02 2.329.966 50,43 2.070.606 42,59 217.962 4,71 

2006 4.861.390 1.203 0,03 2.553.819 52,53 2.126.552 43,74 179.816 3,6 

2007 4.985.338 2007 – 2008  Queda de aprox. 1% no número de alunos matriculados na EJA - 39.914 alunos 

2008 4.945.424 9.745 0,2 2.838.264 57,4 1.948.027 39,4 149.338 3,0 

Fonte: MEC/INEP/DIEESE 
           Elaboração feita pelo autor tomando como base nos estudos do MEC/INEP/DIEESE - 2009 

 

 

Estas indefinições quanto “a quem cabe o que” procurando identificar as 

responsabilidades de estados e municípios enquanto mantenedores (custeio e provisão) da 

educação básica de jovens e adultos podem ser identificados quando observamos a 

“evolução” das matrículas no ensino fundamental de jovens e adultos nos últimos oito anos. 

Assim como no campo político, a educação parece refletir, tanto estruturalmente quanto nas 

conjunturas analisadas, um jogo de forças em disputa. 

Este jogo de forças, marcado pelo conflito e pela contradição, nos mostra cada vez 

mais que as políticas públicas, principalmente as voltadas para a educação, são focalizadas, de 

natureza filantrópica ou de administração e “controle da pobreza” e encontram sua razão de 

existir na fase atual do capitalismo e do tipo de sociedade que historicamente construímos. 

Nesse período, observou-se também um processo de descentralização, pelo qual os 

municípios incrementaram sua participação na oferta de ensino fundamental, absorvendo 

parte do atendimento anteriormente realizado pelos estados, enquanto estes concentraram sua 

                                                                                                                                                                                     
Governo federal como articulador nacional e indutor de uma política de alfabetização de jovens e adultos no 
Brasil. 
99 Maria Clara di Pierro, Revista Educação e Sociedade, Campinas, vol. 26, n. 92, p. 1125, Especial - Out. 2005 
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participação no ensino médio, etapa da educação básica que, em 2004, teve um incremento de 

matrícula de 18% como se pode observar no gráfico 9. 

                                                 

 GRÁFICO 9 – Ensino Médio EJA – Presencial e Semipresencial 

 
 Fonte: MEC/INEP 
 Elaboração feita pelo autor tomando como base nos estudos do MEC/INEP/DIEESE -2009 

 

A descentralização é tema controverso: os que a defendem sustentam que ela favorece 

a democratização e a qualidade da educação porque potencializa a participação social nas 

instâncias locais de poder; os que a criticam apontam o risco de aprofundamento das 

desigualdades educativas preexistentes entre as zonas geográficas do país. O princípio legal 

da colaboração entre as esferas de governo a todos unifica, mas as propostas para sua 

operacionalização – como o FUNDEF – não reúnem consenso. 

Os analistas mais críticos ponderam que, se resultou em avanço na inclusão de 

crianças e adolescentes ao sistema educativo, o Fundo teve reduzido efeito redistributivo, não 

obteve os resultados esperados na melhoria da qualidade do ensino e, além de não responder à 

previsível expansão da demanda pelo ensino médio, deixou em descoberto o financiamento da 

educação infantil e o ensino fundamental de jovens e adultos. A tentativa de transpor esses 

obstáculos com a criação de um novo Fundo, que abarca toda a educação básica – o 

FUNDEB, colide, de um lado, com a política macroeconômica (que continua a priorizar o 

equilíbrio fiscal em detrimento do financiamento das políticas sociais) e, de outro, gera 

conflitos de interesse entre os estados e municípios quanto ao investimento nos níveis e 

modalidades de ensino de respectiva responsabilidade, como o ensino médio e a educação 
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infantil. No estreito espaço de manobra e negociação que resta, há o risco de que a educação 

de jovens e adultos seja, mais uma vez, colocada em segundo plano. 

 

  GRÁFICO 9 – Brasil: EJA Presencial e Semipresencial 

 

  Fonte: MEC/INEP 
  Elaboração feita pelo autor tomando como base nos estudos do MEC/INEP/DIEESE-2009 
 

 

De fato, nas simulações de regulamentação do FUNDEB que subsidiam as 

negociações entre representantes dos governos federal, estaduais e municipais, cogita-se 

atribuir às matrículas na educação de jovens e adultos valores menores que aqueles 

concedidos a outras modalidades, com o argumento de que um tratamento isonômico geraria 

estímulos à expansão da matrícula em níveis que colocariam em risco a própria viabilidade do 

Fundo. As redes que se articulam para a promoção da educação de jovens e adultos rejeitam 

enfaticamente esse tratamento diferenciado.  

Para alguns críticos, uma possibilidade de saída para o impasse seria a fixação de 

metas de expansão progressiva da matrícula na educação de jovens e adultos, o que poderia 

evitar o risco mencionado sem, contudo, gerar um tratamento diferenciado, ética e 

juridicamente inaceitável. No nosso entendimento, as políticas de expansão de vagas em 

diversos níveis e modalidades de ensino, incluindo a educação de jovens e adultos, são 

ineficazes, pois não têm garantido a maior presença dos jovens no espaço escolar, 

principalmente aqueles oriundos das classes populares, mais fragilizados socialmente, se não 

vierem associadas a outras ações que garantam uma educação de qualidade e que criem 

condições que lhes permitam a permanência na escola.  
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Nossa fala se embasa nos dados dos últimos censos escolares nos quais, segundo o 

INEP, podemos observar uma redução de 11,2% nas matrículas da EJA, na comparação com 

2006,  sendo que a maior queda foi no setor privado. Houve também grandes quedas em todas 

as regiões, com destaque aos seguintes Estados: Santa Catarina (31%), Tocantins (26,2%), 

Goiás (25,2%) e Piauí (25,2%). Somente em quatro Estados foram registradas taxas de 

crescimento: Minas Gerais (14,5%), Mato Grosso (5,5%), Paraná (3,8%) e Mato Grosso do 

Sul (2,1%). 

Como bem observa Frigotto (2006) há uma ampla expansão de todos os níveis de 

ensino, mas, por seu conteúdo e forma produtivista  mercantilista dominante, trata-se, como 

sustenta a tese de Algebaile (2004), de um sistema que se “amplia para menos”. Há três 

tendências que parecem se manter na educação brasileira: a queda no número de matrículas 

do ensino fundamental, a preponderância do Nordeste como região com menor índice dessas 

matrículas e o aumento do atendimento da educação infantil (de 0 a 5 anos). As conclusões 

foram feitas pela diretora de estatísticas educacionais, Maria Inês Pestana, do Inep (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão responsável pela Censo Escolar 2008, 

a partir dos dados preliminares da pesquisa, que foram divulgados no Diário Oficial da União 

em 29 de outubro de 2008 . 

 

  GRÁFICO 10 – Brasil: EJA Semipresencial 

 
  Fonte: MEC/INEP 
  Elaboração feita pelo autor tomando como base os estudos do MEC/INEP/DIEESE-2009 

 

Junto dessas conclusões, outra estatística segue o mesmo padrão dos anos anteriores: 

poucos alunos alcançam o ensino médio, que não tem obrigatoriedade legal como os níveis 
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mais básicos. Para ter uma idéia da desproporção, dos quase 27 milhões de alunos inscritos no 

fundamental, apenas cerca de 8 milhões chegam até o antigo colegial. 

 "Uma grande questão paira sobre o ensino médio", opina a pesquisadora do Inep. 

"Sabemos que os alunos mais jovens estão caminhando [no sentido de completar essa etapa], 

o desafio está [entre] quem está defasado, aquele aluno que tem de voltar para a escola."   

Os gráficos e tabelas que elaboramos para este estudo refletem nossa preocupação em 

mostrar como está a educação brasileira, principalmente no segmento de jovens e adultos, em 

termos de atendimento, fluxo escolar e qualidade de ensino. O acesso ao Ensino Fundamental 

está universalizado, mas não sua conclusão. As taxas de repetência e evasão deixaram de cair 

nos últimos anos, mas estão gradativamente subindo no Ensino Médio.  

Evidenciamos uma queda significativa no número de matrículas na EJA 

semipresencial na ordem de 46,66% no período compreendido entre 2004 a 2007 (Gráfico 

10). É difícil apontar as causas desta redução, sem um estudo mais pormenorizado a cerca do 

fenômeno da evasão, assim como da queda acentuada do número de matrículas para este 

segmento. É certo que a crise atual do sistema capital tem seus reflexos sentidos em todos os 

segmentos sociais, afetando nossas vidas, principalmente dos mais fragilizados, dentro da 

estrutura social, como nossos alunos de EJA e as políticas públicas a eles relacionados, por 

exemplo.  Na fase atual do sistema capital, o desenvolvimento das relações capitalistas de 

produção ampliou sua contradição interna entre o processo de socialização da produção e o 

caráter privado da apropriação.   

 

  GRÁFICO 11- Rendimento médio mensal de todos os trabalhos das pessoas acima  

              de 10 anos ou mais de idade 

 
  Fonte: MEC/INEP 
  Elaboração feita pelo autor tomando como base os estudos do MEC/INEP/DIEESE-2009 
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Como consequência observa-se a desestruturação das cadeias produtivas dos países 

subdesenvolvidos, centralizando o capital e tornando profundamente mais precária a 

reprodução da força de trabalho.   

Em síntese, este é o quadro que se configura a nível macro onde os efeitos  fazem-se 

sentir na vida de todos, principalmente na de nossos alunos da EJA que, na condição de 

trabalhadores na sua grande maioria, procuram retornar à escola motivados por pressões de 

toda ordem, mas, condicionados ao aumento da taxa de exploração através da extensão da 

jornada de trabalho e pela intensificação do ritmo de trabalho. Como se isso não bastasse, 

vêem-se superexplorados através da redução da valoração do trabalho real. Gráfico 12 

 

                                                 
  GRÁFICO 12- Assalariados que trabalham mais do que a jornada de trabalho  
                                                                                                                           (em %) médio 

 

  Fonte: MEC/INEP 
  Elaboração feita pelo autor tomando como base os estudos do MEC/INEP/DIEESE-2009 
 
 

 O gráfico 12 demonstra bem esta dura realidade em que mais de 40% dos 

trabalhadores assalariados são obrigados a trabalhar mais de 44 horas semanais. Vale lembrar 

que em alguns segmentos como o do comércio e de serviços, nos quais se situam a maior 

parte dos nossos alunos da EJA. Segundo o Anuário Estatístico do DIEESE 2007, mais de 

60% trabalham além das 44 horas semanais sendo que, a maioria com um rendimento médio 

mensal que ao longo dos últimos anos mostra-se decrescente sendo insuficiente para garantir 
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as condições mínimas de uma vida digna. Obrigados a trabalhar mais de 44 horas semanais, a 

grande maioria coloca a escola num horizonte distante. Só há tempo para o trabalho. Porquê? 

Porque é preciso sobreviver. Talvez aqui encontremos uma das causas para a retração de 

matrículas no Ensino Médio regular nos últimos anos, assim como nos demais segmentos da 

educação básica, ressaltando a EJA.  

Uma situação que tende a se agravar a partir de setembro de 2008, quando começamos 

a viver um quadro recessivo globalizado (desemprego em massa e desaquecimento da 

produção industrial) vem revelando a crise estrutural do capital e a séria manifestação do 

encontro do sistema com seus próprios limites intrínsecos. Além disso, segundo Pochmann 

(2008), alguns sinais de retrocesso na proteção social no Brasil são percebidos a partir da 

queda da renda do trabalho e da elevação do desemprego aberto e das ocupações precárias. 

Em contrapartida, constata-se a ampliação dos gastos com previdência, assistência social e 

garantia de renda (previdência dos trabalhadores rurais, Lei Orgânica da Assistência Social – 

Loas, e programas de transferência de renda), voltados às famílias pauperizadas. Mas, sem 

capacidade de substituir a candente renda do trabalho, os gastos sociais com transferência 

direta de renda correm sérios riscos de fundamentar uma nova fase funcional de baixo 

crescimento da economia nacional e alto financiamento da riqueza. 

Tomando como elemento de análise dados do DIEESE, a taxa de desemprego na 

região metropolitana de São Paulo ficou em 15,9% em março, registrando alta em relação a 

fevereiro, quando foi de 15,3% da população economicamente ativa (PEA). O total de 

desempregados foi estimado em 1,598 milhão de pessoas em março de 2009. "O acréscimo de 

52 mil pessoas ao contingente de desempregados resultou na eliminação de 106 mil 

ocupações, número superior à saída de 54 mil pessoas do mercado de trabalho", informa nota 

da Pesquisa de Emprego e Desemprego do Seade/Dieese. 

Nas demais regiões a taxa de desemprego nas seis regiões metropolitanas avaliadas 

pelo Seade/Dieese - Belo Horizonte, Distrito Federal, Porto Alegre, Recife, Salvador e São 

Paulo - atingiu 16,6% da PEA em março, apresentando elevação em relação à taxa de 15,9% 

de fevereiro. De acordo com os dados, pelo terceiro mês consecutivo, o nível de ocupação 

diminuiu. O levantamento constata que foram eliminados 181 mil vagas, simultanemente à 

saída de 61 mil pessoas do mercado de trabalho, resultando no acréscimo de 119 mil pessoas 

ao contingente de desempregados.  

Esta é a realidade que se impõe e que, somada a outros fatores, como, por exemplo, o 

pensar as políticas públicas ligadas à educação sob à lógica mercantil, expressam uma visão 
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de educação que tende a reduzir o processo de aprendizagem de jovens e adultos à 

escolarização ao invés de expandi-la num panorama de formação humana.  

A partir dessa visão reducionista, constatamos que ao sujeito professor tem sido 

delegada a função de instruir e mensurar, deixando de lado a tarefa de educar e formar. 

Notamos que a organização semipresencial ,em especial, nos moldes em que se encontra, 

constituiu um dos fatores de dificuldade para o educador acompanhar a aprendizagem do 

educando, não contribuindo, desse modo, para uma intervenção pedagógica coerente com as 

reais necessidades do processo.  

Para nós, o resgate social através da educação se objetiva na busca de propósitos que 

garantam a apropriação, a socialização e a produção de novos conhecimentos de forma a 

contribuir efetivamente com a superação da condição de marginalidade social de nossos 

educandos. Não devemos esquecer que a grande maioria dos educandos da EJA chegaram a 

essa modalidade de ensino mobilizados pela necessidade de trabalho, pela conquista de uma 

condição mais digna de vida, pelo desenvolvimento de seu potencial e pela elevação da 

autoconfiança e autoestima. No entanto, quanto enfatizamos o ensino semipresencial no 

formato em que se encontra atualmente é porque ainda ocupa uma condição marginal, dado os 

limites materiais, estruturais e pedagógicos que comumente o assolam. As fragilidades 

pedagógicas não estão instaladas por falta de vontade ou descompromisso de seus atores, mas 

sim por insuficiência da formação inicial e continuada dirigida ao educador de jovens e 

adultos e, consequentemente, à atenção voltada a EJA no terreno das políticas públicas. 

Como educadores militantes neste segmento convivemos com jovens que chegam à 

EJA excluídos pelos mais recentes mecanismos de exclusão e anulados ao longo da vida, 

enquanto atores sociais passaram a incorporar a responsabilidade pelo próprio insucesso 

escolar e pela sua condição marginal em distintos espaços da sociedade. Ou seja, enquanto 

atores sociais,  demonstraram sentir-se culpabilizados pelo fracasso e pelas limitações geradas 

pela própria estrutura capitalista, num processo de naturalização de suas formas de exclusão e 

alienação. Tem sido notável a consolidação histórica dos espaços de produção da EJA e da 

construção de suas políticas, que podem ser comprovadas através da sua oferta regular pela 

rede pública de ensino, mesmo com seu insuficiente financiamento. Apesar disso, sua mais 

nobre riqueza: seu teor político e as metas de transformação social não encontram eco na 

experiência de EJA presencial e muito menos no semipresencial materializada no contexto 

escolar aqui estudado. 
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A expansão do Ensino Médio parou em todas as modalidades, inclusive no ensino 

regular ao longo dos últimos 5 anos. Comparando com 2004 a redução é na ordem de 8,7%, 

como mostra o Gráfico 13.  

 

 GRÁFICO 13- Ensino Médio Regular 
 

 
 Fonte: MEC/INEP 
 Elaboração feita pelo autor tomando como base os estudos do MEC/INEP/DIEESE -2009 
 
 

Dessa maneira não é possível universalizar a conclusão do Ensino Fundamental e do 

Médio.  Tomando como base os dados do censo escolar de 2007, as matrículas para a EJA 

estão distribuídas principalmente nas escolas das redes estaduais (58,3%) e municipais 

(38,8%). A participação das escolas privadas é de 2,8% e a da rede federal é de 0,1%.  

Aproximadamente 3,4 milhões de matrículas (67,7%) da EJA presencial e semipresencial 

pertencem ao ensino fundamental e cerca de 1,6 milhões (32,3 %), o ensino médio.  A maior 

concentração das matrículas da EJA na rede estadual aparece no Distrito Federal (94,1%), em 

Roraima (84,5%) e em Mato Grosso do Sul (80,8%).  Nos cursos semipresenciais predomina 

a oferta de matrículas entre as escolas estaduais, com 85,5% do total. Nesses cursos, a maior 

concentração de matrículas das redes estaduais encontra-se na Região Sudeste (91,3%) e a 

menor, nas Regiões Sul e Norte (cerca de 66%). Nos cursos presenciais, a participação das 

redes  municipais é mais expressiva (42,7%), chegando a cerca de três quartos do total no 

Maranhão. Deve-se ressaltar que o Censo Escolar de 2007 incluiu os cursos do ensino médio 

da modalidade EJA integrados com a educação profissional de nível médio. Os resultados são 
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ainda tímidos, por se tratar de um programa relativamente novo, mas é importante registrar 

9.747 matrículas sobretudo em escolas federais e da rede privada.   

O MEC ainda não foi capaz, porém, de recuperar a coordenação da política 

interministerial da formação de jovens e adultos, que continua dispersa não só nos ministérios 

do Trabalho e Emprego (gestor do Plano Nacional de Qualificação) e do Desenvolvimento 

Agrário (que coordena o PRONERA), mas agora também na recém-criada Secretaria 

Nacional de Juventude, responsável pelo Pró-Jovem, que sequer se identifica como um 

programa pertinente à modalidade. Não superando o padrão assimétrico adotado pelas gestões 

anteriores, pelo qual o governo federal condiciona a cooperação técnica e financeira aos 

estados, municípios e organizações sociais ficam subordinados à adesão incondicional a 

projetos previamente modelados 

Para nós, as dificuldades de instituição e consolidação de espaços de formação 

decorrem de múltiplos fatores, como a persistência da visão equivocada que concebe a 

educação de jovens e adultos como território provisório sempre aberto à improvisação; a 

precariedade do mercado de trabalho, que não proporciona a construção de carreiras 

profissionais; e o escasso envolvimento das instituições de ensino superior com um campo 

educativo de pouco prestígio e baixo grau de formalização. 

 

 

3- EJA: um presente marcado por incertezas e perplexidades 

 

A democratização da educação e superação do analfabetismo ao longo da segunda 

metade do século XX promoveu um importante movimento de ampliação da oferta de vagas 

no ensino público no nível fundamental, o que transformou a escola pública brasileira em uma 

instituição aberta a amplas camadas da população, superando em parte o caráter elitista que a 

caracterizava no início do século, quando apenas alguns poucos privilegiados tinham acesso 

aos estudos. No momento em que se iniciou o novo século essa oferta de vagas ainda se 

mostrava insuficiente, pois um grande número de crianças e adolescentes continuava fora da 

escola. A ampliação da oferta escolar não foi acompanhada de uma melhoria das condições do 

ensino, de modo que, hoje, há mais escolas, mas sua qualidade é muito ruim.  

A má qualidade do ensino combina-se à situação de pobreza extrema em que vive uma 

parcela importante da população para produzir um contingente numeroso de crianças e 

adolescentes que passam pela escola sem lograr aprendizagens significativas e que, 
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submetidas a experiências penosas de fracasso e repetência escolar, acabam por abandonar os 

estudos. Existe agora um novo tipo de exclusão educacional: antes as crianças não podiam 

frequentar a escola por ausência de vagas, hoje ingressam na escola, mas não aprendem e dela 

são excluídas antes de concluir os estudos com êxito.  

Essa nova modalidade de exclusão educacional que acompanhou a ampliação do 

ensino público acabou produzindo um elevado contingente de jovens e adultos que, apesar de 

terem passado pelo sistema de ensino, nele realizaram aprendizagens insuficientes para 

utilizar com autonomia os conhecimentos adquiridos em seu dia-a-dia. O resultado desse 

processo é que, no conjunto da população, assiste-se à gradativa substituição dos analfabetos 

absolutos por um numeroso grupo de jovens e adultos cujo domínio precário da leitura, da 

escrita e do cálculo vem sendo tipificado como analfabetismo funcional. De fato, ao longo do 

século XX,  o percentual de analfabetos absolutos no conjunto da população veio declinando 

continuamente, alcançando na metade dos anos 90 um patamar próximo a 15% dos jovens e 

adultos brasileiros. Em 1996, entretanto, quase um terço da população com mais de 14 anos 

não havia concluído sequer quatro anos de estudos e aqueles que não haviam completado o 

ensino obrigatório de oito anos representavam mais de dois terços da população nessa faixa 

etária. Na pesquisa que desenvolvemos recentemente, os dados mostraram que são 

necessários mais de quatro anos de escolarização bem-sucedida para que um cidadão adquira 

as habilidades e competências cognitivas que caracterizam um sujeito plenamente 

alfabetizado ante às exigências da sociedade contemporânea, o que coloca na categoria de 

analfabetos funcionais aproximadamente a metade da população jovem e adulta brasileira.  

Esses dados demonstram que o desafio da expansão do atendimento na educação de 

jovens e adultos já não reside apenas na população que jamais foi à escola, mas se estende 

àquela que frequentou os bancos escolares mas neles não obteve aprendizagens suficientes 

para participar plenamente da vida econômica, política e cultural do país e seguir aprendendo 

ao longo da vida.  

Cada vez torna-se mais claro que as necessidades básicas de aprendizagem dessa 

população só podem ser satisfeitas por uma oferta permanente de programas que necessitam 

de institucionalidade e continuidade, superando o modelo dominante nas campanhas 

emergenciais e iniciativas de curto prazo, que recorrem à mão-de-obra voluntária e a recursos 

humanos não-especializados, características da maioria dos programas que marcaram a 

história da educação de jovens e adultos no Brasil. A estruturação tardia do sistema público de 

ensino brasileiro, suas mazelas e os equívocos das políticas educacionais não parecem 

suficientes, porém, para esclarecer as causas da persistência de elevados índices de 
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analfabetismo absoluto e funcional e de uma média de anos de estudos inferior àquela de 

países latino-americanos com níveis equivalentes de desenvolvimento econômico.  

Essa descontinuidade entre as dimensões econômica e cultural da modernização torna-

se compreensível quando percebemos a estreita associação entre a incidência da pobreza e as 

restrições ao acesso à educação. A história brasileira nos oferece claras evidências de que as 

margens da inclusão ou da exclusão educacional foram sendo construídas simétrica e 

proporcionalmente à extensão da cidadania política e social, em íntima relação com a 

participação na renda e o acesso aos bens econômicos. A tese corrente em que se acredita que 

a elevação da escolaridade promove o acesso ao trabalho e melhora a distribuição da renda, é 

apenas uma meia-verdade elevada à condição de certeza com base em certa dose de 

ingenuidade sociológica e otimismo pedagógico. A inversão dessa mesma equação nos leva a 

crer ser improvável a elevação da escolaridade da população sem a simultânea ampliação de 

oportunidades de trabalho, transformação do perfil da distribuição da renda e de participação 

política da maioria dos brasileiros.  

Aqui, emerge um segundo desafio para a educação de jovens e adultos, representado 

pelo perfil crescentemente juvenil dos alunos em seus programas, grande parte dos quais são 

adolescentes excluídos da escola regular. Há uma ou duas décadas, a maioria dos educandos 

de programas de alfabetização e de escolarização de jovens e adultos eram pessoas maduras 

ou idosas, de origem rural, que nunca tinham tido oportunidades escolares. A partir dos anos 

80, os programas de escolarização de adultos passaram a acolher um novo grupo social 

constituído por jovens de origem urbana, cuja trajetória escolar anterior foi malsucedida. O 

primeiro grupo vê na escola uma perspectiva de integração sociocultural; o segundo mantém 

com ela uma relação de tensão e conflito aprendida na experiência anterior.  

Os jovens carregam consigo o estigma de alunos-problema, que não tiveram êxito no 

ensino regular e que buscam superar as dificuldades em cursos aos quais atribuem o caráter de 

aceleração e recuperação. Esses dois grupos distintos de trabalhadores de baixa renda 

encontram-se nas classes dos programas de escolarização de jovens e adultos e colocam novos 

desafios aos educadores, que têm que lidar com universos muito distintos nos planos etários, 

culturais e das expectativas em relação à escola.  

Assim, os programas de educação escolar de jovens e adultos, que originalmente se 

estruturaram para democratizar oportunidades formativas a adultos trabalhadores, vêm 

perdendo sua identidade, na medida em que passam a cumprir funções de aceleração de 

estudos de jovens com defasagem série-idade e regularização do fluxo escolar.  
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4- O direito inalienável à educação e o papel do Estado na oferta de EJA 

 

Nesse breve histórico pudemos constatar que a responsabilidade pela oferta de 

escolarização de jovens e adultos no Brasil sempre foi compartilhada por órgãos públicos e 

por organizações societárias. A partir de 1940, o setor público, particularmente o governo 

federal, assumiu o papel de protagonista da oferta educacional dirigida à população adulta, 

tomando a iniciativa de promover programas próprios e acionar mecanismos de indução e 

controle sobre outros níveis de governo. Foi assim com as campanhas de alfabetização da 

década de 1950, com o MOBRAL ou com a Lei 5.692 de 1971 que institucionalizou o Ensino 

Supletivo. O ponto alto do movimento de reconhecimento do direito de todos à escolarização 

e da correspondente responsabilização do setor público pela oferta gratuita de ensino aos 

jovens e adultos ocorreu com a aprovação da Constituição em 1988. As políticas educacionais 

dos anos 90, porém, foram delineando uma transição na direção do esvaziamento do direito 

social à educação básica em qualquer idade, ao qual correspondeu um movimento da fronteira 

que delimita as responsabilidades do Estado e da sociedade na provisão dos serviços de 

educação de jovens e adultos. Premida pelas políticas de ajuste das contas públicas, a reforma 

educacional implementada pelo governo federal na segunda metade dos anos 90 acabou por 

focalizar recursos no ensino fundamental de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos em 

detrimento de outros níveis de ensino e grupos etários, como as crianças pequenas e os jovens 

e adultos com baixa escolaridade.  

O que se observa ao final dos anos 90, como demonstramos no Capítulo 2, na ação do 

governo federal, é uma pulverização de projetos de alfabetização e elevação de escolaridade 

em diversos ministérios, com a renúncia do Ministério da Educação em assumir 

responsabilidades pelo atendimento direto e exercer o papel de liderança, coordenação e 

indução dos governos subnacionais. Ao mesmo tempo, o Conselho da Comunidade Solidária 

assumiu a iniciativa de reproduzir velhos modelos ineficazes de campanhas emergenciais de 

alfabetização de jovens e adultos, implementando o Programa Alfabetização Solidária com 

recursos de doação de empresas e indivíduos, ficando a responsabilidade pelo financiamento 

de um direito básico da cidadania ao sabor da filantropia ou da boa vontade da sociedade 

civil.  

Observa-se, assim, que o ensino fundamental de jovens e adultos perde terreno como 

atendimento educacional público de caráter universal, e passa a ser compreendido como 

política compensatória coadjuvante no combate às situações de extrema pobreza, cuja 
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amplitude pode estar condicionada às oscilações dos recursos doados pela sociedade civil, 

sem que uma política articulada possa atender de modo planejado ao grande desafio de 

superar o analfabetismo e elevar a escolaridade da maioria da população. Por outro lado, o 

veto presidencial à contagem das matrículas no ensino fundamental de  jovens e adultos para 

efeito dos cálculos do FUNDEF representou a transferência aos estados e municípios da 

responsabilidade de responder à crescente pressão de demanda, sem que lhes fossem 

oferecidas as condições de atendê-la de maneira satisfatória.  

Esse é um dos motivos pelos quais estados e municípios têm procurado alternativas de 

redução dos custos para satisfação da demanda por educação de adultos, seja mediante o 

incentivo a iniciativas de organizações da sociedade civil, seja recorrendo aos meios de ensino 

à distância, mesmo quando essas alternativas metodológicas não produzem os resultados 

esperados nos níveis de aprendizagem, permanência, progressão e conclusão de estudos.  

 Ao mesmo tempo em que as políticas educacionais constrangem o papel dos 

organismos governamentais na provisão de oportunidades de formação para jovens e adultos, 

crescem a visibilidade e a importância relativa das iniciativas da sociedade civil, difundindo-

se as práticas de parceria envolvendo universidades, movimentos sociais, organizações não-

governamentais, associações comunitárias, sindicatos de trabalhadores, fundações privadas, 

organismos empresariais e órgãos públicos das três esferas de governo no desenvolvimento de 

projetos de alfabetização, elevação de escolaridade e/ou de formação profissional. A 

disseminação de distintas práticas de parceria configura um terreno de experimentação de 

diferentes concepções do que possam vir a ser, num contexto de reforma do Estado, os 

serviços públicos não-estatais. 

Um movimento em sentido oposto ao esvaziamento do direito dos jovens e adultos à 

escolaridade básica vem sendo observado em países desenvolvidos da Europa, América do 

Norte e Sudeste Asiático, onde a população adulta passa a dispor de oportunidades crescentes 

de formação geral, profissional e atualização permanente. A extrema valorização da educação 

nas sociedades pós-industriais está relacionada à aceleração da velocidade de produção de 

novos conhecimentos e difusão de informações, que tornaram a formação continuada um 

valor fundamental para a vida dos indivíduos e um requisito para o desenvolvimento dos 

países perante sistemas econômicos globalizados e competitivos.  

O paradigma de educação continuada emergente nessas regiões concebe como espaços 

educativos múltiplas dimensões da vida social, inclusive os ambientes urbano e de trabalho, as 

associações civis, os meios de comunicação e as demais instituições e aparelhos culturais. 

Nesse marco, as instituições escolares respondem por apenas uma parcela da formação 
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permanente dos indivíduos, que se apropriam de conhecimentos veiculados por outros 

sistemas de informação e difusão cultural.  

O Brasil que ingressa no século XXI está integrado cultural, tecnológica e 

economicamente a essas sociedades pós-industriais, e comporta dentro de si realidades tão 

desiguais que fazem com que as possibilidades e os desafios da educação permanente também 

estejam colocados para extensas parcelas de nossa população. 

Acreditamos que a imprecisão ou indefinição das políticas públicas ligadas a educação 

não decorre do acúmulo de discussões, mas talvez tenha seu determinante maior na postura 

pouco democrática na definição destas políticas. Aqueles que coletivamente procuram 

contribuir para solidificar um projeto de educação média, capaz de articular a formação 

tecnológica com a formação política na perspectiva de sujeitos interventores na arena política 

e nos espaços de trabalho, estão sempre em um “nadar contra a corrente”, haja vista que são 

os setores ligados ao capital, sejam estes vinculados ao setor produtivo ou ao capital 

financeiro, os definidores dos rumos e do perfil da educação brasileira. São os representantes 

da modernização conservadora que impõem reformas educacionais ajustadas ao processo de 

desregulamentação e privatização. A educação, de direito social e subjetivo, passa a ser vista 

como serviço, e seu ideário é o pensamento dos aparelhos de hegemonia do capital (Frigotto, 

2006). 

Percebemos como ainda é débil a crítica a forma perversa como as necessidades 

capitalistas influenciam os processos educacionais que, enviesados ideologicamente, impõem 

soluções paliativas e ainda procuram criar consenso para a sua aceitação em lugar da 

necessária universalização de uma educação fundamental e média de qualidade para toda a 

população. 

Explicitamente, a questão da educação está no âmbito da contradição entre as classes e 

na disputa pela hegemonia política. A escola pública, democrática e de qualidade que 

sonhamos, na perspectiva dos anseios e necessidades dos setores majoritários da população, 

só se poderá efetivar na medida em que os diversos sujeitos sociais, comprometidos com as 

classes populares/subalternas, estabeleçam práticas políticas que coloquem a educação escolar 

como tema central de suas bandeiras de lutas. 
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5-       Conhecendo o  CESU – Centro de Estudos Supletivos  “Custódio                                 
                                                   Furtado de Souza” 
 
 
5.1 Nosso campo empírico 

 
  Os conhecimentos e experiências adquiridos ao longo destes 10 (dez) anos de vivência 

e convivência na educação pública, principalmente no âmbito da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), têm nos instigado à reflexão sobre as reformas que vêm sendo feitas na 

educação brasileira principalmente no Ensino Médio, seja ele propedêutico, seja profissional, 

observando seu caráter estratégico tendo em vista à população a qual se destina, jovens em 

idade de ingresso no "mundo do trabalho", quer seja no cada vez menor mercado formal de 

trabalho, quer seja em outras estratégias de sobrevivência..  Como nos sinaliza a análise de 

Frigotto (2004:181), referendo-se à necessidade do trabalho precoce dos jovens de classe 

popular a “inserção não é uma escolha, mas uma imposição de origem social e do tipo de 

sociedade que se construiu o Brasil” 

Muitos de nós professores que pertencemos à educação de Jovens e Adultos ligados ao 

CESU (Centro de Estudos Supletivos Custódio Furtado de Souza), temos nos dedicado à pesquisa e ao 

estudo, numa clara opção por uma escola pública de qualidade, procurando assumir uma 

posição crítica e de análise das políticas públicas que são implementadas no campo da 

Educação Básica, visando num esforço, numa luta coletiva, explorar e ampliar espaços e 

limites e simultaneamente, resistir e transgredir o que merece ser rejeitado. 

Elegemos como universo empírico, para a realização da pesquisa de campo, o CESU 

onde se encontra o objeto de nossa pesquisa, sujeitos coletivos (jovens e adultos) reais, alunos 

da EJA cuja inserção prematura no mundo do trabalho se dá quase sempre pela necessidade 

da sobrevivência, do complemento da renda familiar, da afirmação de sua autonomia e da 

efetivação do valor simbólico que confere ao trabalho. Contudo, ao pertencer à fração da 

classe trabalhadora com baixa renda, sua pouca qualificação educacional, sobremaneira 

profissional, e as escassas oportunidades que lhe são oferecidas pelo mercado de trabalho, 

constituem obstáculos para que esse jovem ocupe um ofício que responda as suas 

necessidades e que o satisfaça subjetivamente.  Da vivência e experiência com estes sujeitos 

nos sentimos motivados a aprofundar os conhecimentos sobre nossas comunidades, 

especificamente sobre nossos jovens trabalhadores alunos do CESU precocemente inseridos 

no mercado de trabalho, procurando perquirir os dilemas por que passam divididos entre as 
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aspirações subjetivas, em relação a uma profissão desejada e as condições objetivas de sua 

ocupação.  

Considerando as crescentes desigualdades sociais e sua diversidade de estilos é de 

fundamental importância entender a escola no desempenho de seu papel mediador e formador 

não só no que diz respeito às possibilidades de melhor preparo e qualificação para o mundo 

do trabalho, mas, no sentido de contribuir para a construção de identidades, despertando 

consciências, promovendo a autonomia, fortalecendo o espírito de solidariedade e 

sociabilizando o conhecimento. 

Considerando o universo de alunos dos quais temos dados gerais que caracterizam sua 

origem sócio-econômica e cultural, metodologicamente entendemos que podemos trabalhar 

numa  perspectiva  quantitativa  para uma caracterização geral e, em seguida,  mediante uma  

amostra,  efetivar uma análise mais qualitativa sobre a forma como  estes jovens "subjetivam" 

suas vivência em relação ao que o pensamento dominante  expõe acerca do trabalho e mesmo 

de sua experiência concreta como alunos-trabalhadores. Aqui, pode ser levado em conta a 

especificidade de gênero, religião, origem urbana ou rural, dados extraídos da caracterização 

mais geral. 

O objetivo geral desta investigação é analisar as percepções e representações que os 

jovens trabalhadores explicitam em relação ao trabalho que realizam e suas expectativas em 

relação ao trabalho que almejam. Torna-se necessário, no nosso entendimento, uma análise 

mais detalhada quanto ao nível de compreensão que os mesmos apresentam para explicar a 

assimetria entre o que fazem e o que desejam. 

Partindo das observações e estudos exploratórios que realizamos temos como hipótese 

de trabalho inicial a existência de uma clara assimetria entre o trabalho que os jovens 

trabalhadores realizam sua insatisfação perante o mesmo e o que almejam ou projetam como 

“ideal”. Ideal esse, que tendo em vista as condições atuais oferecidas é de difícil realização. 

O critério que adotamos nesta pesquisa é de definir o intervalo etário entre 18 e 24 

anos, por se tratar da idade legal mínima para o ingresso no mercado de trabalho, estabelecida 

atualmente pela Constituição Brasileira. Termina-se nos 24 anos, por ser esse o corte que 

tanto a OIT (Organização Internacional do Trabalho) quanto o Ano Internacional da 

Juventude estabeleceram para o término da classificação de ser jovem (Martins, H., 1997 e 

Madeira, 1989). 

  É o caminho que escolhemos para apreender em maior profundidade “o investigar de 

que forma o jovem trabalhador se situa, se percebe e se resolve na relação conflituosa entre o 

trabalho exercido e aquele que almeja e a compreensão do porquê dessa assimetria”. Trata-se 
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de examinar os impasses vividos pelo jovem trabalhador no campo profissional e em sua 

subjetividade em virtude da importância e significado que atribui ao trabalho e à educação.  

 
 
5.2 Um pequeno histórico da instituição 

 
A prefeitura de Juiz de Fora, através de sua Secretaria de Educação, buscou 

alternativas para a solução da educação de jovens e adultos considerada, uma das metas 

principais e prioritárias da administração 1983/1988, que tinha como prefeito Raimundo 

Tarcísio Delgado e como secretário de educação José Eustáquio Romão. 

Apesar de implantados os Centros de Estudos Supletivos no estado de Minas Gerais 

desde o ano de 1976, na zona da mata, até o ano de 1983, não havia ainda um Centro, nem 

qualquer Unidade de Estudos Supletivos para atender à clientela expressiva que necessitava 

desta modalidade de ensino. Esta situação preocupava a administração municipal citada e 

estimulou uma série de discussões sobre a crescente complexidade da vida social e as 

transformações educacionais que urgiam para acompanhar esta nova situação desafiadora. A 

inexorável marginalização dos não-escolarizados era gritante, e algo de inovador tinha que ser 

feito. Entendia-se, pois, que os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos pelos alunos 

tinham valor e não podiam ser desprezados. 

Partindo então deste pressuposto e com concepções educacionais humanistas, a 

Prefeitura de Juiz de Fora, através de sua Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria de 

Estado da Educação de Minas Gerais, através da Diretoria de Ensino Supletivo (DESU/MG), 

possibilitaram a assinatura do convênio número 93, de 1° de maio de 1983, que concretizava a 

criação do CESU/JF. 

Idealizado então, para atender ao grande número de jovens e adultos evadidos do 

ensino regular, o Centro de Estudos Supletivos de Juiz de Fora inicia suas atividades no ano 

letivo de 1984. Sua criação se deu pela lei n° 6.555, de 5 de julho de 1984. 

A implantação do Centro de Estudos Supletivos constitui, sem dúvida, um grande 

passo dado pela Secretaria Municipal de Educação que, inicialmente, funcionou com três 

postos de atendimento, onde se desenvolviam atividades escolares com um elevado índice de 

rendimento dos clientes/alunos, e paralelamente, abriram-se espaços para outras áreas de 

conhecimento ligadas à formação geral, como o “grupo de estudos”. Eram encontros com a 

comunidade, nos quais se discutiam-se temas previamente escolhidos pelos próprios 

participantes do encontro. 
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O CESU participava também ativamente de outros projetos de educação de adultos, 

como o “Mutirão do Saber”, que tinha como objetivo principal implementar a educação de 

jovens e adultos no município e na região, desencadeando uma campanha intensa de 

universalização da alfabetização. Este projeto pretendia criar 110 salas com atendimento de 1ª 

a 4ª série por toda a cidade e região vizinha. 

A proposta metodológica que orientou o projeto foi a mesma utilizada no CESU, 

módulos de ensino individualizado, procurando oferecer uma metodologia diferente das 

utilizadas até então, e a avaliação no processo, em que o aluno poderia se avaliar quando 

achasse que dominava o conteúdo estudado. 

O projeto, por sua inovação e amplitude, foi um dos primeiros a serem autorizados a 

assim funcionar no Estado de Minas Gerais. 

Em homenagem ao líder da comunidade do bairro Teixeiras, escolhido para a 

construção da sede através da lei municipal número 6.806, de 23 de outubro de 1985,  o 

Centro de Estudos Supletivos de Juiz de Fora foi denominado “Centro de Estudos Supletivos 

Custódio Furtado de Souza”, gozando dos privilégios outorgados aos Centros de Estudos 

Supletivos, com autorização para realizar exames especiais, de acordo com a resolução n° 

260/79, do Conselho Estadual de Educação. Através do parecer número 173/89, publicado no 

Minas Gerais de 22 de dezembro de 1990, pelo parecer número 405/90, do CEE, publicado no 

Minas Gerais de 28 de junho de 1990. Finalmente, pela  portaria 1364/98, publicada em 28 de 

novembro de 1998, a autorização foi renovada em caráter definitivo. 

 

5.3     Objetivos da instituição 

 

 De acordo com o Regimento Escolar, capítulo IV, artigo 4, os objetivos do Centro de 

Estudos Supletivos “Custódio Furtado de Souza”, respeitados os limites de idade 

estabelecidos por lei são: proporcionar a suplência da escolarização de ensino fundamental e 

ensino médio, para adolescentes que não tenham seguido ou concluído em idade própria, a 

fim de permitir-lhes o prosseguimento de estudos; realizar através de suprimento, cursos que 

permitam, pela repetida volta à escola, o aperfeiçoamento e/ou atualização e/ou especialização 

de conhecimentos dos que tenham seguido o ensino regular no todo ou em parte; ensejar pela 

aprendizagem, como objetivo de proporcionar ao adolescente a formação metódica no 

trabalho, o exercício de ocupação específica; permitir, através de cursos de qualificação, a 

formação profissional de candidatos maiores de 14 anos, não caracterizados como menores 
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aprendizes, de modo a atender as suas aspirações profissionais e às necessidades do mercado 

de trabalho. 

Dentre os objetivos estabelecidos no regimento, o da suplência da escolarização é o 

que se destaca, pois os alunos, na sua maioria, necessitam de dar prosseguimento ou concluir 

seus estudos iniciados há algum tempo. Como conhecemos a estrutura escolar e seu 

funcionamento indagamos, em  conversa com os atuais diretores, por que os outros objetivos 

propostos não foram desenvolvidos ou concretizados ao longo destes anos de existência do 

centro. Segundo os atuais diretores os outros objetivos propostos não são desenvolvidos 

porque existem entidades próprias para tal e a execução dos mesmos demandaria custos altos 

para a Prefeitura, além disso exigiria, inclusive, uma demanda por profissionais mais  

qualificados. 

 

5.4     Cursos oferecidos pela instituição 

 

O CESU oferece, atualmente para a população jovem e adulta de Juiz de Fora, que por 

diversos motivos não puderam concluir seus estudos em época própria, e que agora 

necessitam retornar à escola, duas modalidades de ensino supletivo: o especial e o regular. 

 

a) Curso Especial de Suplência 

 

O Curso Especial de Suplência possui uma metodologia específica, diferenciando-se 

de todos os outros tipos de ensino tradicionais. O curso é organizado através de unidades 

didáticas, com definição de conteúdos programáticos mínimos, obedecendo ao princípio da 

instrução personalizada, proporcionando a autoaprendizagem do educando. O aluno é 

matriculado nas diversas disciplinas do grau  que tem direito a cursar e, no ato da matrícula, 

recebe um horário com os diversos plantões dos professores das disciplinas. Nestes plantões o 

professor orienta o estudo do aluno e tira-lhe as eventuais dúvidas que surgirem no primeiro 

material pedagógico que é entregue ao aluno no ato da matrícula. A frequência não é 

computada para efeito de promoção. O aluno procura o professor quando tem necessidade de 

ajuda, ou para trocar o módulo que estava em seu poder. Para conseguir a aprovação na(s) 

disciplina(s) em que se matriculou precisa conseguir sessenta por cento de aproveitamento em 

cada avaliação. 

A partir de 1998, as provas finais passaram a ser montadas pelos próprios professores. 
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a) Curso Regular de Suplência 

 

        O Curso Regular de Suplência tem base legal no parecer 386/91 do Conselho Estadual 

de Educação e tem como objetivo dar oportunidades a jovens e adultos que não tiveram 

acesso ao ensino fundamental e médio na idade própria ou que abandonaram a escola por 

motivos diversos, na sua maioria marcados por evasão escolar e repetência. O Curso Regular 

de Suplência tem estrutura, carga horária, regime didático e metodologia específicos, tendo 

em vista os seus objetivos e as características dos alunos a que se destina. É ministrado, de 

preferência, à noite para poder atender às especificidades de sua clientela que, sua maioria, 

são trabalhadores. Sua proposta curricular apresenta duração, carga horária, regime didático, 

metodologia, processo de avaliação próprio com vistas a garantir o alcance dos objetivos a 

que se propõe.  

            Os alunos, nesta faixa etária, merecem atenção diferenciada, já que possuem um 

conjunto de experiências e um nível de expectativas que não são exatamente os mesmos do 

aluno-criança. Propõe-se para os cursos um programa mínimo, organizado de acordo com as 

características peculiares dos alunos, e não simplesmente uma mera redução nos conteúdos.  

Os conteúdos lecionados são pertencentes ao núcleo comum da legislação de ensino. A 

nomenclatura usada para a definição das séries difere-se da dos outros cursos.  O primeiro 

grau é dividido em oito fases, correspondendo, respectivamente, da primeira à oitava série 

regulares. O ensino médio é dividido em três fases. Cada fase representa um semestre letivo. 

Portanto, o aluno pode concluir seus estudos na metade do tempo que levaria em uma escola 

de ensino regular. O semestre letivo é dividido em duas unidades didáticas para melhor 

acompanhamento pedagógico. Na época de implantação do CESU “Custódio Furtado de 

Souza”, organizou-se o Plano Pedagógico, preocupando-se com o acompanhamento contínuo 

e constante dos alunos, que deveria ocorrer através de observações dos aspectos cognitivos, 

afetivos e psicomotores.    

O trabalho com os alunos da alfabetização merece tratamento diferenciado e um ano 

inteiro é dedicado a ele. Porém, o aluno pode ser remanejado para a fase seguinte, se vencer 

antes do tempo previsto, as etapas do processo. A idade para que os alunos ingressarem nos 

dois cursos oferecidos pelo CESU “Custódio Furtado e Souza” estão definidos na Lei 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional No 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que prevê de 

15 a 18 anos respectivamente, como mínimas para a conclusão do ensino fundamental e  

médio para os cursos ou exames e suplência. 
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Tabela 14 - Matrículas no período de 2004 a 2007 Curso especial de suplência 

Fonte: CESU (Secretaria) – Elaboração feita pelo autor – 2009 

 

5.5  A estrutura administrativa 

 

O CESU é um órgão que necessita de uma complexa estrutura para seu funcionamento 

eficaz, já que suas características atípicas diferem-se das demais escolas tradicionais. Conta 

com órgãos deliberativos, que é o seu colegiado, e o conselho de colegiado formado por 

representantes de todos os colegiados dos postos.  

CESU – Centro de Estudos Supletivos “Custódio Furtado de Souza” 

Juiz de Fora - MG 

 

 

Suplência 
FUNDAMENTAL E 

MÉDIO  

2006 2007 2008 

Presencial 284 297 300 

Semipresencial 5453 6082 5486 

 
Coordenação 

Geral ou Diretor 
 

 
Supervisão 
Pedagógica 

Orientação de 
Aprendizagem 

 
Serviços de 
Secretaria 

   

Serviços de Zeladoria 
Cantina e Serviços Gerais   

Posto VI 
Barão de Cataguases 

Posto V 
Escola de Governo 

Posto IV 
EM João Panisset 

Posto I 

Centro 
Posto II 

EM. Oswaldo Velloso 

Posto III 
EM Thereza Falci 

Posto VII 
Vila Esperança II 

Posto VIII 
Escola de Governo 

SEDE 
Teixeiras 

Departamento 
de Educação de 

Jovens e 
Adultos 

 
Secretaria de 

Educação 
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      A importância do CESU para a educação em Juiz de Fora e para toda região 

circunvizinha se revela em números quando analisamos os dados mais recentes do educacenso 

no que se refere ao número de alunos matriculados no  cursos que oferece. Segundo censo de 

2008 (Educacenso), podemos observar que 7834 alunos estão matriculados cursando EJA 

presencial em escolas municipais já que somando as escolas estaduais, federais e particulares, 

para essa modalidade, há um total de 10.638 alunos matriculados. Só o CESU responde por 

5453 desses alunos, o que equivale a um percentual de 51,26% dos alunos matriculados nessa 

modalidade. Já em relação ao curso semi-presencial, este percentual corresponde a 5376 

alunos, o que equivale a 100% dos alunos do município matriculados nesta modalidade 

(suplência semi-presencial). 

 

TABELA 15- Total de alunos matriculados na rede escolar de Juiz de Fora - MG 

 
Município 

 
Dependência 

Ensino 
Fundamental Ensino 

Médio 

Educação 
Profissional 

(Nível 
Técnico) 

EJA 
(presencial) 

EJA 
(semi-presencial) 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

F M  F M  

JUIZ DE 
FORA 

Estadual 10.724 15.219 12.968 72 995 800 0 0 

Federal 417 797 1.039 1.388 98 80 0 0 

Municipal 20.021 13.064 96 0 4.755 3.079 2.504 2.872 

Privada 7.438 5.857 6.132 3.443 185 646 0 0 

Total 38.600 34.937 20.235 4.903 6.033 4.605 2.504 2.872 

Fonte: MEC/Educacenso 2008 (Elaboração feita pelo autor para esta pesquisa)  

 

Um dos graves problemas enfrentados pela escola é o da evasão e repetência que tem 

se mostrado muito alto ao longo dos últimos anos para ambas as modalidades. Em 2008, dos 

238 alunos matriculados no CESU na suplência presencial somente 52,5 % (125 alunos) 

conseguiram concluir a série em que se matricularam. De um total de 238 alunos 36,1% (16 

alunos) se evadiram ao longo do ano e 21% (35 alunos) foram reprovados. (Anexo I) 

Os dados obtidos se repetem ao longo de nossa história recente, causando-nos a 

impressão de uma realidade que se mostra imutável, portanto, leva muitos à descrença e ao 

fatalismo. Parece-nos que começamos a dominar o tempo, e que Cazuza estava errado quando 

afirmou “o tempo não para”. Essa sensação que procuramos descrever se explica quando 
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iniciamos a nossa leitura do livro Escola e Democracia – polêmicas do nosso tempo de 

Demerval Saviani, que logo no capítulo 1, p. 3 nos diz : 

 

“De acordo com estimativas relativas a 1970, “cerca de 50% dos alunos das escolas 
primárias desertavam em condições de semi-analfabetismo ou de analfabetismo 
potencial na maioria dos países da América Latina” (Tedesco,1981, p. 67). Isto sem 
levar em conta o contingente de crianças em idade escolar que sequer têm acesso à 
escola e que, portanto, já se encontram a priori marginalizadas dela. O Simples dado 
acima indicado lança de imediato em nossos rostos a realidade da marginalidade 
relativamente ao fenômeno da escolarização. Como interpretar esse dado? Como 
explicá-lo? Como que as teorias da educação se posicionam diante dessa situação?” 

 

 

 Em quase meio século, o fenômeno da repetência e da evasão assolam a escola de tal 

forma que não podemos mais afirmar que a marginalidade possui uma ligação direta com a 

ignorância, isto é, com o não domínio dos conhecimentos. Compartilhamos da opinião de 

Demerval Saviani (1983) que o marginalizado não é propriamente o ignorante, mas o 

rejeitado. É bem possível que estas crianças a que Saviani se refere, da década de 1970 sejam, 

em sua maioria, a população da EJA de nossas escolas de hoje.  

 Gerando um nível de descontinuidade, de heterogeneidade e de fragmentação a escola, 

da forma que foi concebida, divorciada da vida, pouco tem contribuído no sentido da 

sociabilização de nossos alunos, assim como na democratização do conhecimento.  

 Acreditamos que os fatos aqui evidenciados, somados a práticas escolares comuns de 

minimização do conteúdo e maximização da repetência e da evasão, são elementos fortes para 

se entender a impossibilidade da educação e do trabalho, da forma como estão concebidos, de 

contribuírem para a legitimação de uma nova ordem social.  

  

 

6. Análise das entrevistas realizadas 

 

6.1-     Sobre os Jovens do CESU 

 

           Como já dissemos anteriormente, os sujeitos, objeto de nossa pesquisa são 

predominantemente jovens e, em menor número, adultos de classe popular, com ensino médio 

incompleto, regularmente matriculados nos cursos de suplência (presencial e semipresencial) 

do Centro de Estudos Supletivos Custódio Furtado de Souza de Juiz de Fora Estado de Minas 

Gerais, filhos de trabalhadores assalariados ou que produzem a vida de forma precária por 
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conta própria, do campo e da cidade, de regiões diversas e com particularidades socioculturais 

e étnicas.  

Escolhemos como intervalo etário 18 a 24 anos, por se tratar da idade legal mínima 

para o ingresso no mercado de trabalho, estabelecida atualmente pela Constituição 

Brasileira100. Termina-se nos 24 anos, por ser esse o corte que tanto a OIT (Organização 

Internacional do Trabalho) quanto o Ano Internacional da Juventude estabeleceram para o 

término da classificação de ser jovem (Martins, H., 1997 e Madeira, 1989). Considerando o 

universo de alunos dos quais temos dados gerais que caracterizam sua origem sócio-

econômica e cultural, metodologicamente entendemos que podemos trabalhar numa  

perspectiva  quantitativa  para uma caracterização geral e, em seguida,  mediante uma  

amostra,  efetivar uma análise mais qualitativa sobre a forma que estes jovens "subjetivam" 

suas vivências em relação ao que o pensamento dominante  expõem acerca do trabalho e 

mesmo de sua experiência concreta como alunos-trabalhadores. Aqui, são levados em conta a 

especificidade de gênero, religião, origem urbana ou rural, dados extraídos da caracterização 

mais geral. 

A coleta de dados efetivou-se com a técnica de aplicação de questionário em dia e hora 

previamente agendados com a direção e coordenação do CESU. Usou-se um questionário com 

questões previamente elaboradas, que na sua versão final contou com 34 (trinta e quatro 

questões), buscando averiguar dados pessoais, educação, família, trabalho, sonho profissional 

e sociabilidade dos entrevistados. Dependendo da sua trajetória e inserção profissional, certas 

indagações eram desprovidas de sentido para alguns deles e, comumente, surgiam novas 

dúvidas acerca da história singular de cada indivíduo.  

Assim, para obter mais detalhes de suas experiências laboral, familiar, religiosa, 

educacional e de sociabilidade, recorria-se à improvisação de novos questionamentos, o que 

resultou na elaboração de novas questões que pela pertinência acabaram sendo incluídas no 

questionário final produzindo assim, um maior enriquecimento das informações, trazendo à 

tona, nas miudezas de seus relatos, caracterizações dos próprios ambientes sociais em que 

convivem facilitando assim a emergência de significados fortemente marcados pela 

experiência desses jovens, portanto, pela sua subjetividade. 

 No que concerne à quantidade de entrevistas que se pretendeu realizar, não foi 

estabelecido previamente um número fixo ou aproximado, visto que o planejamento de 

mensurações de impasses profissionais, notadamente daqueles pertencentes ao campo da 

                                                           
100 Título II Dos direitos e garantias fundamentais, capítulo II Dos direitos sociais, art. 6, inciso XXXIII, p. 15. 
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subjetividade, tem sua validade analítica por muitos questionada. Entendemos que não é 

crível que em uma pesquisa de cunho qualitativo, como se propõe aqui, voltada para as 

inquietações relativas ao âmbito da subjetividade de trabalhadores, haja a necessidade de 

apresentar uma população amostral representativa, já que se trata de uma temática que lida 

com informações pouco mensuráveis e muito mais elucidativas se forem analisadas as 

respostas dos investigados. Selecionamos aleatoriamente três turmas dos cursos regular de 

suplência das três séries do ensino médio do CESU. Dos 123 alunos que compõe as três 

turmas escolhidas 33 (trinta e três) alunos se prontificaram espontaneamente a participarem da 

pesquisa observando recortes de faixa etária, nível de escolaridade, gênero, etc. limites que 

estipulamos para o campo empírico.  

Todas as entrevistas foram realizadas após prévia autorização, seu agendamento feito 

com os jovens e já conhecidos o conteúdo e a finalidade da pesquisa. Um pré-contato com os 

jovens a serem entrevistados foi sempre efetuado por um intermediário do pesquisador, 

visando criar um certo vínculo pessoal preliminarmente à entrevista. Posteriormente, os 

jovens eram contatados para certificar a validade de seu perfil e pô-los a par da pesquisa, além 

de marcar a entrevista. Os questionários foram aplicados em sala reservada pela Direção da 

escola no dia 26 de março de 2009. 

 As respostas obtidas do pesquisado ocupa para nós lugar privilegiado por ser uma das 

formas de externalização de sua experiência e revelação dos dilemas por que passam nossos 

jovens alunos da EJA, precocemente inseridos no mundo trabalho, divididos entre as 

aspirações subjetivas em relação a uma profissão desejada e as condições objetivas de uma 

ocupação. Através da análise das falas procuramos esquadrinhar o conflito entre o trabalho 

real e o anseio subjetivo (a busca por um outro lugar que o satisfaça). Um mundo de conflitos 

e contradições ganha existência quando as imposições objetivas do sistema econômico e a 

subjetividade afeta os espaços sociais e os sentidos na medida em que criam obstáculos para 

que estes jovens trabalhadores se encontrem numa prática social que os satisfaça.  

A importância de recorrer às vozes dos pesquisados está em buscar seus significados, 

representações e simbologia, na tentativa de compreender, pelas suas expressões, ou melhor, 

na sua processualidade histórica o significado que atribuem ao trabalho e a educação. 

Considerando que a crítica não se faz presente tão somente no dito, mas igualmente no 

subsumido à fala, tentou-se buscar também a compreensão da fala contida na interpretação 

das respostas obtidas pelo questionário que aqui se deslinda sobre os significados do trabalho 

para os jovens perquiridos.  
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Em metodologia qualitativa, essa atitude é fundamental para o estudo de qualquer 

categoria social, por se tratar da busca da compreensão do recorte empírico em sua 

“totalidade”. Nesse sentido, na pesquisa de campo, a fala em si nos é cara para nosso estudo, 

pois nos permite compreender melhor o movimento contraditório da vida social desses jovens.  

Analisando os dados obtidos através dos questionários observamos um maior número 

de alunos com faixa etária acima de 21 anos, como mostra o gráfico 11. Esperávamos 

encontrar um número maior de alunos na faixa de 18 a 20 anos tendo em vista a nossa 

experiência como professores da EJA. Como demonstraremos mais a frente o ingresso no 

mundo laboral se da, para esses jovens oriundos das classes populares, cada vez mais cedo 

pela necessidade de complementação da renda familiar, na luta por melhores condições de 

vida. Submetidos a toda forma de exploração tem seus projetos de vida, seus sonhos, suas 

esperanças esmaecidas, inviabilizados pela ampliação das desigualdades e da injustiça social.  

Indo além do recorte etário aqui estipulado, observamos nas turmas pesquisadas um 

grande número de alunos acima dos 30 anos.  

 

  Gráfico 11 – Distribuição do número de alunos pela faixa etária escolhida 

 
 Elaborado pelo autor – 2009 
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                          Gráfico 12 - Gênero 

 
                       Elaborado pelo autor – 2009  

 

A maioria dos alunos pesquisados são do sexo feminino, isto é, 19 alunas o que 

corresponde a 58% da amostra (gráfico 12). Dos trinta e três pesquisados 18 alunos, 

aproximadamente 54% são solteiros apesar de um número significativo de casados 14 alunos. 

 

Gráfico 13 – Estado Civil 

 
Elaborado pelo autor – 2009  
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 Gráfico 14 – Escolaridade dos pais 

 
 Elaborado pelo autor – 2009  

 

 

Pela escolaridade dos pais, evidencia-se que a maioria dos alunos pesquisados são 

filhos de pais trabalhadores, em grande maioria, que têm sua trajetória de vida marcada pelo 

trabalho duro, pela precariedade e pelo desemprego. Tomando nosso universo pesquisado a 

média de anos que iniciaram sua experiência laboral foi aos 13 anos de idade, mas há casos 

que aos 7 anos já foram obrigados pela necessidade de sobrevivência a se submeter a 

exploração e as todo tipo vicissitudes. 

Quando falamos em empregos que tiveram até a presente data a média que aferimos 

foi de 6 (seis) empregos por aluno o que demonstra a grande rotatividade nas atividades 

exercidas. Conforme evidenciamos nos relatos na busca por condições melhores de trabalho e 

de vida se submetem muitas vezes a uma carga horária de trabalho semanal extenuante, acima 

de 48 horas. A gênese dos conflitos entre as aspirações subjetivas (trabalho almejado) e 

aquele que é exercido ganha relevo. 

 O pouco tempo de permanência no emprego pode ser observado no gráfico 15 . 
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 Gráfico 15 – Tempo de trabalho no emprego atual 

 
 Elaborado pelo autor – 2006  

 

 Outro fato evidenciado em nossa pesquisa é que a maioria de nossos 17 alunos (51% 

do universo pesquisado) possui mais de um emprego. Mas, a média salarial da grande 

maioria, aproximadamente 79% o que equivale a 26 alunos, não passa de um salário mínimo 

como mostra o gráfico 16 abaixo. 

 

       Gráfico 16 – Média salarial 

 

         Elaborado pelo autor - 2009 

 

As atividades exercidas se reduzem ao trabalho simples de baixo valor agregado tendo 

em vista que quando interrogados sobre a exigência de escolaridade mínima na função 

exercida muitos 14 alunos (42%) declararam que não se exige nenhum nível e escolaridade.  
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Em alguns casos se exige o Ensino Fundamental completo e apenas 2 (dois) alunos, 

6%  do universo pesquisado, declararam que para o exercício de suas funções era exigido 

estar fazendo ou ter concluído o Ensino Médio. 

 

             Gráfico 17 – Exigência de escolaridade mínima para o exercício laboral 

 
                Elaborado pelo autor – 2009  

 

A grande maioria, 29 alunos (equivalente a 87%) contribui para a renda de suas 

famílias. Obrigados a ter mais de um emprego, forçados a cargas horárias extenuantes que 

extrapolam, e muito, o que fixam nossas leis trabalhistas, tomados pelo cansaço além da 

incompatibilidade de horário, o divórcio entre o trabalho e a escola é inevitável como 

mostramos no gráfico a seguir. 

 

                  Gráfico 18 – Motivo alegado para a interrupção dos estudos 

 
             Elaborado pelo autor – 2009  
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 Dos 33 alunos pesquisados, 18 alunos, que equivalem a aproximadamente 55%, não 

conseguem conciliar as atividade exercidas com os estudos. Quando perguntados sobre as 

dificuldades de se manterem empregados, a maioria dos entrevistados, 18 alunos (54,5%) 

alegaram que as insatisfações com condições impostas para exercer suas funções são, em 

grande parte, o motivo de não se fixarem no emprego e que a busca para a melhoria das 

condições de trabalho passa pela qualificação profissional (36%) como mostra o gráfico 19 a 

seguir. 

 

             Gráfico 19 – Dificuldades para se manter empregado 

 
               Elaborado pelo autor – 2009  

 

Mesmo sob condições adversas, nosso aluno da EJA vive o dilema entre o trabalho e a 

escola. Alguns acreditam que o retorno à escola, da forma que foi concebida, poderá garantir 

melhores condições de trabalho no futuro e a alcançar à busca por uma profissão que o 

satisfaça como pessoa humana e como cidadão (reconhecimento social). Muitos que 

conseguiram retornar à escola reconhecem que o retorno foi positivo para suas vidas não só 

pela possibilidade de adquirir conhecimento, conseguir, com os estudos, um trabalho que os 

satisfaça, mas pela possibilidade de se relacionarem com seus pares. Para muitos a escola 

tornou-se o único espaço de socialização além da família e do trabalho. 
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               Gráfico 19 – Motivo de retorno a escola 

 

                   Elaborado pelo autor - 2009 

 

Quando perguntados se o retorno à escola contribuiria para que novas oportunidades 

de trabalho surgissem, 15 alunos (46%) responderam que não apareceram novas 

oportunidades enquanto que 12 alunos (36%) disseram que o retorno a escola contribuiu para 

o aparecimento de novas oportunidades. Outros 6 alunos (18%) não se pronunciaram a 

respeito. 

Finalmente, em relação à escolha do CESU pelos alunos pesquisados se deveu a vários 

fatores que apresentamos no gráfico 20 a seguir. 

 

   Gráfico 20 – Escolha do CESU 

 
              Elaborado pelo autor – 2009  
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6.2-  O jovem do CESU em sua subjetividade 

 
 

Não nos valeremos de uma “técnica” específica de análise qualitativa como, por 

exemplo, a análise de conteúdo ou de discurso (Bardin, 2007). O que fizemos a seguir foi 

buscar nas falas as declarações relativas aos nossos objetivos, principalmente aquelas relativas 

à expectativa dos jovens em relação à educação e seu projeto de vida, procurando vincular 

essas falas a elementos de análise que o referencial teórico nos proporcionou. 

Neste momento sustentamos a necessidade de se compreender os significados 

atribuídos pelos jovens e adultos à experiência educativa e ao mundo do trabalho. Ao 

indagarmos sobre os significados que os alunos do CESU “Custódio Furtado de Souza” 

atribuem a Educação, o que buscam encontrar através dela, qual a importância efetiva da 

educação e do trabalho em suas vidas, levando em conta suas formas habituais de inserção 

social e que contribuição eles esperam que a educação traga para seu cotidiano, pudemos, 

assim, conhecer melhor o que é o viver em sociedade para os nossos alunos da EJA. 

Pretendemos investigar o universo sócio-cultural dos jovens alunos do CESU 

“Custódio Furtado de Souza”, com ensino médio incompleto, buscando examinar, em 

especial, como as diferentes dimensões da vida familiar, escolar e do trabalho interferem na 

constituição do ser jovem. Especificamente, como já nos referirmos anteriormente, 

fundamentamos nossa análise mediante levantamento de informação através de um 

questionário (Anexo II) que foi elaborado em torno de questões que julgamos relevantes em 

nossa pesquisa que nos permita apreender dentre outros aspectos, de que forma o jovem aluno 

trabalhador do ensino médio noturno realiza os enfrentamentos às adversidades cotidianas a 

que são submetidos; que sentidos assumem a família, a escolarização e o trabalho para esse 

jovem; como a família, o trabalho e outras dimensões da vida cotidiana contribuem para a 

constituição do ser jovem, portanto da sua subjetividade. 

Entendemos, com base no referencial teórico que sustenta a formulação do problema 

de pesquisa, que não é possível compreender os significados atribuídos pelos sujeitos sem 

considerar, como elemento primordial, o contexto histórico no qual esses significados são 

construídos. O mesmo ocorre em relação à própria pesquisa, que é sempre realizada em um 

contexto específico, que influencia diretamente os pesquisadores na formulação do problema, 

na coleta e análise dos dados. Assim, adotamos como metodologia a uma aproximação aos 
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estudos do tipo etnográfico101 para fazer a observação e utilizamos também como 

instrumentos para a coleta dos dados questionário que se encontra no anexo II. Ao 

abordarmos os sujeitos, exploramos os significados que estes atribuem ao processo de 

escolarização e aos processos de inserção e reinserção no mundo do trabalho. 

Procuramos também, detectar por meio de entrevistas tanto nas trajetórias escolares 

quanto na vida profissional, as marcas da subjetividade, impregnadas de sonhos, aspirações, 

desejos, interrupções e pensamentos envolvidos nesta história de idas e vindas pelo espaço 

escolar e no mundo do trabalho.  

 Ao falar de sua trajetória escolar, os alunos se apresentavam como sujeitos, traziam 

nas suas falas situações que os foram construindo como indivíduos.  Insistem que são sujeitos 

de sua história e mostram como esta história foi produzida em sua relação com o mundo. 

Encontramos nestes sujeitos movidos por e portadores de desejos os significados de 

buscar a escola, de retornar a ela, ao procurar o CESU “Custódio Furtado de Souza”. 

 

“Caro Professor Amigo! Eu peço o seu favor de me ajudar a conquistar aquilo que 
gosto. Não sou melhor que ninguém. Tenho um pouco de dificuldade de aprender. 
Quero chegar na faculdade para formar para Diretor de Eventos e Empresário”                                
                                                                                                     (Entrevista 01) 

 

“Assim espero que as grandes autoridades vejam como é importante o ensino médio 
para o povo que também trabalha e precisa estudar para o futuro seja bem sucedido.”  
                                                                                                      (Entrevista 02) 

 

A maioria dos entrevistados, mais de 85%, ingressaram precocemente no mundo do 

trabalho, principalmente no trabalho informal, em pequenos serviços como entregadores de 

mercadorias, cobradores de armazéns, babás, ajudantes em feiras livres, frentistas, vigilantes, 

vendedores ambulantes, manicura, etc. Os que ainda não estão exercendo atividades, 

mantém-se em compasso de espera, aguardando uma futura colocação. 

 Para esses jovens e adultos do Ensino Médio dos cursos de suplência do CESU 

“Custódio Furtado de Souza”, o que contribuiu para o atraso nos estudos foi a desistência 

constante dos bancos escolares, a necessidade de garantir a própria sobrevivência e a de sua 

família, a acomodação e a desmotivação, tendo em vista o cansaço após um dia de trabalho 

em atividades “pesadas” e como demonstramos enfrentando jornadas de trabalho que 

superam e muito as 44 horas semanais. Inviabilizado integrar os estudos a vida cotidiana. 

                                                           
101 A impossibilidade do uso pleno da etnografia se deve as limitações do pesquisador, da proposta de pesquisa  e 
do período despendido no campo. Não só a fala desses jovens se faz importante. A descrição densa e minuciosa 
do cotidiano desses jovens não foi aqui trabalhado nesta pesquisa, mas consideramos igualmente importante para 
a compreensão de outras dimensões relevantes que influenciam o viver em sociedade.   
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 A conquista do emprego e o aperfeiçoamento do próprio trabalho mostraram ser, para a 

maioria dos entrevistados, os principais incentivos que contribuíram para a volta à escola. 

Mesmo enfrentando as mais diferentes dificuldades, a maioria diz que consegue conciliar o 

trabalho que exerce durante o dia com a escolarização à noite. 

 Como estudantes do noturno, eles depositam na educação formal as possibilidades reais 

de se qualificarem, projetando na escolarização as perspectivas concretas de uma vida 

profissional mais promissora. Eles acreditam que a escola é um caminho viável para essa 

concretização. Portanto, muitos acreditam na escola como a instituição capaz de garantir 

melhor posição no mercado de trabalho. 

 

“Voltei a estudar para ter um emprego mais digno e fazer concurso”             
                                                                                                     (Entrevista 04) 
 
“Voltei a estudar porque geralmente tenho que terminar os estudos para poder ter 
oportunidades de trabalho”                                                           (Entrevista 05) 

 
 

“Neste ano porque quero ter a oportunidade de encontrar um emprego digno de 
qualquer ser humano”                                                      (Entrevista 06) 
 
 
“Porque a gente depende dos estudos para tudo, para um concurso e principalmente 
para um emprego.”                                                                        (Entrevista 07) 

 

 

Estes sujeitos apostam na escolarização como uma ação de cuidado consigo mesmas, 

como um investimento pessoal adiado pelas condições adversas em suas vidas (trabalho 

infantil, casamentos, não acesso à escola, cuidado com os filhos). Evidenciamos que a 

participação no projeto de vida é colocada pelos sujeitos como necessidade. Necessidade e 

desejo de voltar para a escola, que se configuram como um ato de vontade sobre a escola e 

apesar dela. É nela que eles querem estar. Conhecem seus rituais, sua dinâmica, conhecem 

seus limites, mas querem retornar a ela.  

Cabe dizer então que a necessidade subjetivada de retornar à escola coloca o acesso e a 

permanência na escola como direito para o sujeito jovem e adulto. Não como obrigação e 

necessidade deste ou como favor de outrem, mas como uma afirmação do direito de ter uma 

escola que se paute em suas necessidades e desejos. Estudar torna-se, assim, a alternativa real, 

aquela que eles consideram capaz de lhes abrir as portas para uma vida melhor e mais digna; 
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para muitos, a escola passa a ser a única instituição a lhes oferecer a possibilidade de 

vislumbrar uma inserção no mercado de trabalho. 

Entendemos como uma grande vulgata a afirmativa acima. Mais uma do capitalismo 

tardio. No estágio atual de avanço da forças produtivas, o modo de produção capitalista se 

encontra num estágio tal que o estar e se manter empregado ou ter um trabalho e conservá-lo 

não depende exclusivamente do nível de escolarização do trabalhador. Mostramos que o 

desemprego no Brasil, nos últimos anos, tem se apresentado de forma anômala: o desemprego 

entre os mais escolarizados tem se dado na mesma proporção dos menos escolarizados.  

Não resta dúvida, que a escola tem um papel muito importante, mas ela por si não poderá 

resolver o problema da inserção dos jovens no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, se 

combinada com outras iniciativas no âmbito das políticas sociais e econômicas, a ampliação da 

Educação Básica e Profissional de boa qualidade pode amenizar os efeitos perversos da 

modernização capitalista. 

Segundo Saviani (1983) “a escola na sociedade capitalista necessariamente reproduz a 

dominação e a exploração. Daí seu caráter segregador, marginalizador e dual. Daí sua natureza 

seletiva.” Ao observarmos as últimas estatísticas sobre trabalho e emprego no Brasil a impressão 

que nos fica é que passou de um poder ilusório para a impotência. 

Dada a ampliação do conceito epistemológico de exclusão102 e a atual impossibilidade 

de delimitá-lo em uma única esfera, nossa análise centrar-se-á na concepção de excluídos 

como aqueles que são rejeitados de nossos mercados simbólicos. O significado de exclusão 

que apreendemos dos sujeitos jovens e adultos os remete sempre à condição de não 

pertencentes à determinada cultura, que “coincidentemente”, é também escolar. 

Apresentamos estes jovens e adultos como um grupo de pessoas, provenientes de áreas 

periféricas de nossa cidade (Juiz de Fora) empobrecidas, filhos de trabalhadores não 

qualificados, com baixo nível de instrução escolar. Na sua maioria vivem em bairros 

próximos a escola (Teixeiras, Bela Aurora, Ipiranga, Jardim de Alá, Jardim Gaúcho, etc.). A 

maioria quase que absoluta ( 92%) declarou rendimento médio de 1 salário mínimo e nível de 

escolaridade dos pais o ensino fundamental completo (antigo 1o grau). 

Outro fato que observamos na maioria dos entrevistados é que se caracterizam por 

passagens curtas pela escola e muitas vezes não sistemáticas, após experiência no trabalho na 

infância e ou na adolescência. Todos os sujeitos entrevistados assinalam que o trabalho 

infantil e a inserção precoce no mundo do trabalho, marcaram a sua saída da escola com 

necessidade de complementar a renda familiar (sobrevivência). 
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Parei aos dezenove anos para trabalhar e ajudar minha mãe com as despesas 
                                                                                                      (Entrevista 06) 
 
Interrompi os estudos por causa do trabalho. Tive que trabalhar a noite também.                                   
                                                                                                      (Entrevista 07) 

 .  

Estudava na área rural e vim morar com minha mãe tive que procurar um emprego 
para ajudar no aluguel.                                                                   (Entrevista 12) 
 
 
 

O que chama a atenção nestes relatos é que embora, com toda a adversidade: 

problemas familiares, dificuldades da família em manter os filhos na escola, não acesso à 

escola, trabalho infantil e a luta pela sobrevivência desde cedo, os jovens e adultos continuam 

atribuindo a si a causa pelo seu abandono da escola e insucesso escolar. 

 

Porque eu não gostava de estudar, aí eu perdi minha mãe e fiz uma cirurgia na 
garganta fiquei muito tempo afastado e acabei desistindo.             (Entrevista 20) 

 

Interrompi meus estudos em 1986, porque não consegui conciliar o horário do 
estudo com o do trabalho.                                                              (Entrevista 18) 

  

Parei de estudar com 19 anos para trabalhar, pois não tinha como me sustentar 
sozinho.                                                                                         (Entrevista 19) 

  

Tenho que trabalhar, cuidar dos filhos, da casa e estudar. É muito difícil se manter 
no trabalho e na escola.                                                                 (Entrevista 25) 

 

 
A trajetória escolar dos entrevistados é marcada pela necessidade de conciliar trabalho 

e escola. As tentativas de retornar à escola são marcadas pelas dificuldades em se manter no 

espaço escolar, como a falta de material, extensas jornadas de trabalho, etc. 

Compreender a marca da exclusão é, pois compreender que o significado atribuído à 

escolarização pelo jovem e adulto é o significado da percepção de um espaço que (por suas 

normas e regras) não lhe é próprio, é o sentimento de não pertença a este lugar e de negação 

deste espaço como espaço de direitos e, portanto, espaço em que se deveria primar por reais 

condições de acesso, qualidade no trabalho dos professores, material adequado e perspectivas 

reais de continuidade. 

                                                                                                                                                                                     
102 Sobre o aprimoramento do conceito de exclusão, remetemos a nota 39 na página 60 deste presente trabalho. 
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As investigações sobre o significado da juventude nas sociedades contemporâneas 

exigem que se indague o que é ser jovem diante das transformações que estão se processando 

na ordem mundial emergente, no mundo do trabalho e nas instituições que pautam as 

condutas sociais da vida cotidiana, em especial a família, o trabalho e a escola. As reflexões 

incitam estudos que desnudem as diferentes formas de ser jovem, sobretudo os jovens de 

camadas populares, em geral interpretados de modo desqualificado, com base em 

preconceitos e outros sintomas de etnocentrismo. 

 Pretende-se avançar nos estudos sobre a temática superando a pretensa universalidade 

no tratamento do fenômeno e investindo na produção de ferramentas constitutivas de um 

arcabouço teórico adequado à compreensão das mudanças da realidade empírica. 

O mundo jovem apresenta um amplo leque de diversidade diante das condições 

materiais e simbólicas vividas, as diferentes formas de agrupamento e organização, as classes 

sociais, as diferenças étnicas e religiosas e as peculiaridades regionais e de gênero. Essa 

digressão aponta a necessidade de os estudos de nos afastar dos modelos normativos 

ahistóricos e abstratos e enfatizar os processos de investigação que buscam perquirir os 

principais elementos constituintes do ser jovem nas sociedades contemporâneas.  

Na configuração do campo investigativo do que significa ser jovem, há uma interface 

que permeia o universo sócio-cultural, pautada pela relação entre família, trabalho e escola. 

Com o presente trabalho faz-se, portanto, uma abordagem preliminar do tema analisando as 

entrevistas selecionadas com base em categorias conceituais e agrupando o significado da 

juventude idealizada e vivida nas diferentes dimensões: mundo do trabalho, mundo da escola, 

mundo da família e outras esferas da sociabilidade.  Dentre as várias dimensões que 

constituem o cotidiano do jovem juiz de forano, o trabalho tem um relevante destaque: 

inserido no mercado de trabalho, na maioria das vezes em idade precoce, o aluno do ensino 

noturno vive a realidade adversa dos jovens que buscam compatibilizar jornadas intensas de 

atividade diária e a escolarização à noite.  

Um dos aspectos fundamentais do trabalho é a sua importância para a própria 

subsistência do jovem e da sua família. Como filhos de trabalhadores, que sobrevivem do 

produto de seu trabalho, esses jovens, desde muito cedo, reconhecem a importância de sua 

contribuição para a renda familiar e, por isso, buscam exercer a solidariedade com seus pais, 

auxiliando-os com os seus gastos individuais, ou como podem, nas despesas familiares. A 

coesão do grupo familiar relaciona-se, em certa medida, a essa reciprocidade, na forma de 

ajuda mútua exercida entre os seus membros. 



 

 

217

Perguntados se ajudam nas despesas da casa, a grande maioria (88%) contribui de 

alguma forma sendo que um pequeno percentual ajuda pagando suas despesas pessoais. A 

intensidade da presença do trabalho na vida do jovem surpreende: observa-se que falar sobre 

si é falar sobre o seu trabalho, ou sobre a sua falta, mostrando que a experiência ou a 

inexperiência de trabalho constitui elemento fundamental para sua definição identitária. 

Mesmo considerada a crise pela qual passa o modelo tradicional do trabalho, exercer uma 

atividade produtiva na sociedade, garantindo algum ganho que permita uma independência 

financeira, constitui, ainda, a expectativa do jovem estudado.  

A busca de autonomia, como conquista de algum espaço próprio, destaca-se dentre os 

motivos que levam o jovem a procurar prematuramente o trabalho. É evidente a necessidade 

de ser reconhecido pelos pais, pelos amigos, por si mesmo, como uma pessoa capaz de 

produzir, de ter um ganho financeiro e de criar seus espaços próprios de interlocução e de 

afirmação.    

Uma vez que possibilita a maior independência, a conquista de um espaço possível de 

liberdade e a satisfação dos interesses próprios da idade, o valor atribuído ao trabalho e à 

autonomia que ele proporciona, mesmo que relativa, parece aumentar. Associada à dimensão 

econômica (ganho financeiro), a dimensão relacionada à satisfação pessoal, à realização social 

são enfatizadas, em especial quando tratam dos conhecimentos técnicos e do nível de 

responsabilidade da atividade independente da exploração e do aspecto disciplinar presente no 

processo de trabalho.  

O aprendizado permanente no trabalho e a superação das dificuldades cotidianas, são 

percebidos como desafios, que se transformam em elementos motivadores para os jovens e 

assumem uma função primordial na sua vida. Os resultados advindos, mesmo que de forma 

precária, como a mudança de função sem a remuneração compatível, exigindo maior 

comprometimento e dedicação, são considerados conquistas individuais e, quanto mais 

difíceis de serem alcançadas, mais são valorizadas. Esse processo funciona como estimulador 

da competitividade no ambiente produtivo, impregnando as relações dentro e fora do trabalho 

e acentuando o individualismo, que perpassa as instituições no âmbito da sociedade. Nessa 

dinâmica, o trabalho sonhado – exercido como profissional de nível superior – que esperam 

um dia alcançar, e o trabalho atual, arduamente exercido no dia-a-dia, passam a compor uma 

visão contraditória entre a expectativa e a realidade, que se alternam, promovendo formas 

variadas de resistência às adversidades enfrentadas. 
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“Porque a gente com o estudo completo pode tentar vários cursos.”  
                                                                                  (Entrevista 28) 

 
         “Porque hoje em dia aonde você vai só pede o segundo grau” 
                                                                                   (Entrevista 29) 

 
 

Outro aspecto que merece destaque diz respeito à ausência de trabalho na vida do 

jovem trabalhador. A situação de desemprego é percebida como uma forma de impedimento 

de participação social efetiva e assume um sentido de exclusão, gerando uma condição de 

inadequação permanente. 

 

“Hoje em dia muitos dos desempregados no Brasil, são maioria formados. Para mim 

estudar não mudou nada.”                                                             (Entrevista 21) 

 

 As experiências negativas de trabalho, mesmo as que resultaram em intensa 

insatisfação, não tornam a situação de desemprego menos penosa. Ele pode ser percebido 

como um espaço de certa utilidade, como um período em que pode haver maior dedicação aos 

estudos. No entanto, vivido de forma negativa, o desemprego assume o sentido oposto ao do 

trabalho, caracterizando uma certa desorientação, que se vincula à idéia de incapacidade de 

conseguir visualizar o seu futuro mais próximo.  

Essa experiência, na história dos jovens, parece estar impregnada de vazio, isolamento, 

tédio, privações que transcendem a questão profissional, afetando, também, outras dimensões 

de suas vidas. Acaba por promover uma dinâmica emocional invertida em relação ao trabalho 

– emergem sentimentos de vergonha, de culpa, de ansiedade, na forma de uma certa 

desagregação psíquica, que não permite encontrar alternativas satisfatórias para esse momento 

de vida. Apesar de as dimensões mundiais do desemprego promoverem certa banalização da 

condição do indivíduo desempregado, tendo em vista que uma grande parte da população 

trabalhadora se encontra nessa situação, certamente essa questão revela-se, ainda, complicada 

na vida do jovem trabalhador. 

A escolarização é, em geral, percebida pelo jovem como um meio de alcançar 

melhores postos de trabalho e, em conseqüência, melhores condições de vida. Nesse sentido, a 

falácia existente – relação entre o nível de escolaridade e a garantia de emprego com melhores 

ganhos, e conseqüente elevação da qualidade de vida – acaba por direcionar os objetivos e as 

expectativas do jovem. Desse modo, os esforços investidos em sua escolarização assumem o 

significado de garantia de melhor futuro, mesmo que, em certa medida, percebam as 
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limitações das precárias condições em que ela acontece e dos poucos resultados concretos que 

a escola pode proporcionar. 

O papel historicamente designado à escola de mediadora entre o processo do 

conhecimento e as relações burocráticas de produção capitalista promove a gradativa 

aceitação e incorporação ao processo de trabalho dominante. A ênfase ao desenvolvimento 

das habilidades pessoais, das qualidades morais e do comportamento socialmente esperado no 

trabalho escolar e o isomorfismo entre as relações sociais existentes na escola e as relações de 

produção capitalista, para promover a formação de características pessoais que o trabalho 

requer, explica em parte a importância atribuída à escola.  

A submissão à ordem, à autoridade, ao controle do tempo, e as formas de adequação 

ao processo, aos meios e aos fins do trabalho escolar, dentre outros aspectos, afiguram-se 

como um eficaz modo de personificar as qualidades requeridas do trabalhador para o seu 

desempenho no mercado de trabalho, o que é obtido pela interiorização dessas normas básicas 

(ENGUITA, 1989).  

O processo escolar, muitas vezes burocratizado, a que os jovens são submetidos, não é 

vivido de forma tranqüila, sendo permeado de formas diversas de resistência à medida que, 

percebendo as contradições, o jovem consegue as expressar e a elas se opor, em certa medida, 

por meio de comportamento irreverente em sala de aula ou nos vários espaços escolares, ou 

mesmo com o confronto direto com professores e profissionais. No propósito de alcançar seus 

objetivos pessoais, ainda sedimentado em uma visão individualizante, o jovem esforça-se para 

permanecer na escola, acalentando as possibilidades de crescimento profissional e contando 

com um espaço de sociabilidade que lhe permite trocas afetivas importantes.  

 

“Tenho uma visão que antes de voltar a escola eu não tinha. Tenho vontade de fazer 

uma faculdade e antes eu não tinha essa visão”                             (Entrevista 11) 

 

 

A idéia de um mercado de trabalho cada vez mais exigente, requisitando uma 

formação escolar crescente dos que buscam integrá-lo, constitui a falácia que visa a encobrir 

uma situação de crise do sistema, expressa, em sentido mais amplo, pelo desemprego 

estrutural. A competitividade, nesse processo, passa a existir não mais para o emprego, mas 

para postos de trabalho que não permitem qualquer garantia de permanência no trabalho, 

sendo necessário o trabalhador estar sempre pronto para mudar de emprego. Visto dessa 
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forma, o emprego configura-se, não mais como um direito, mas como uma conquista 

individual (FRIGOTTO, 1998). O sentimento de insegurança vivenciado pelo jovem no 

mundo do trabalho é expresso nos depoimentos dado que constantemente na necessidade de 

se readequarem às exigências que são impostas pelos padrões de empregabilidade vigente.  

 

“Meu patrão pede que eu continue estudando” (Entrevista 13) 

“Se não estudar perderá o emprego” (Entrevista 14) 

 

A escola passa, também, a ser percebida como parte de um processo seletivo para a 

chamada empregabilidade, e por isso, desde muito cedo, os jovens assumem esse desafio: o 

enfrentamento quase sobre-humano das dificuldades cotidianas, para compatibilizar as 

atividades de trabalho durante o dia e a escola noturna. Transfigura-se a educação, de um 

direito social em merecimento individual, conforme a capacidade de resistir às adversidades. 

Ainda que vista sob esse âmbito, a expectativa de cursar uma universidade é expressa 

no discurso dos jovens pesquisados. A formação superior representa para os jovens, a garantia 

do sucesso profissional e a qualidade de vida que manifestam o desejo de alcançar. A 

informação sobre o nível de escolaridade dos pais (a maioria apresenta a formação mínima até 

a primeira fase do ensino fundamental), é importante, pois permite ajudar a compreender a 

manifesta expectativa familiar sobre a formação superior. Os relatos dos jovens apontam o 

papel exercido pela família para, mesmo precariamente, apoiá-los e estimulá-los.  

O ritmo de vida imposto a esses jovens parece não lhes permitir o investimento em 

outros projetos que não sejam o trabalho e a vida escolar. A inserção prematura no trabalho, 

associada ao baixo poder aquisitivo da família, privam o jovem trabalhador de condições de 

desfrutar os sonhados momentos de lazer e de maior convívio com amigos. Nesse sentido, o 

descanso passa a ser mais valorizado do que as oportunidades de passeios, programas 

esportivos, culturais ou outras formas de divertimento. Os limites impostos aos jovens 

trabalhadores, evidentemente, influem na sua sociabilidade e formação cultural, constituindo 

uma desvantagem observada diante das oportunidades de participação na vida social. 
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Considerações Finais 

 

Pode-se constatar que o jovem trabalhador tem consciência de sua condição 

desfavorável, revelando em seu discurso, a preocupação com um ensino de melhor qualidade e 

uma intensa ansiedade para a transformação dessa situação. Reconhecê-lo, na escola, como 

trabalhador é o mínimo que se deve ao jovem aluno do ensino noturno, e nessa perspectiva, 

compreendê-lo e instrumentalizá-lo intelectualmente para, de forma crítica, interferir na sua 

realidade.  

A escola que conhecemos é a escola que se estrutura a partir dos “sistemas nacionais 

de ensino” do século XIX inspirada no ideário iluminista burguês de que a educação é direito 

de todos e dever do Estado. Era o caminho para vencer a barreira da ignorância transformando 

súditos em cidadãos em indivíduos livres, porque esclarecidos, ilustrados que segundo Zanotti 

(1972, p 22-23) “redimiria o homem do seu duplo pecado histórico: a ignorância, miséria 

moral, e a opressão, miséria política”. Ainda que fortemente enraizada no imaginário coletivo 

esta crença no poder de inserção da escola no mundo do trabalho e de sua função de 

equalização social vem se diluindo ao longo do tempo tendo em vista a sua incapacidade de 

corrigir a distorção provocada pelo fenômeno da marginalidade. Segundo Saviani (1983), 

além de não conseguir universalizar-se (nem todos que nela ingressavam e mesmo os que 

ingressavam nem sempre eram bem sucedidos) ainda teve que curvar-se ante o fato de que 

nem todos os bem-sucedidos se ajustam ao tipo de sociedade que se queria consolidar. O 

projeto de sociedade brasileira a construir implica, como vêm apontando inúmeros estudos, 

uma opção de vinculação com o mundo, mas de forma soberana. Acreditamos que essa 

soberania somente é possível se for construída com a efetiva participação da sociedade.  

A história brasileira não se reduz à história dos grupos conservadores. Celso Furtado, 

num pequeno e denso livro de traço biográfico - O Capitalismo global (1999) - recupera os 

fundamentos de um projeto de desenvolvimento balizado nos objetivos estratégicos de 

preservação do patrimônio natural e o "pleno" desenvolvimento dos seres humanos 

concebidos como um fim, portadores de valores inalienáveis". As condições prévias de 

viabilidade desse projeto passam por um conjunto de decisões dentre as quais se destacam: 

uma nova postura em face da dívida externa, que é econômica, social, ética e politicamente 

impagável; uma ampla desconcentração e democratização da renda (uma das mais desiguais 

do mundo hoje); ampliação e proteção do mercado interno objetivando a criação de empregos; 
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uma efetiva reforma agrária; impostos progressivos e estancamento da sonegação fiscal e dos 

mecanismos antidemocráticos de renúncia fiscal; taxação das grandes fortunas; maciço 

investimento em educação, ciência e tecnologia, etc.  

A imensa dívida social, em termos de atendimento dos direitos elementares da 

população brasileira dentro de uma esfera pública, pode ser elucidada comparativamente pela 

porcentagem do PIB que compõe o fundo público de alguns países. A lógica do ajuste 

estrutural, particularmente do capital especulativo, se efetiva através de uma sangria do fundo 

público o que inviabiliza o atendimento dos direitos elementares dos cidadãos e, de outro 

lado, a tese da diminuição do "custo Brasil" são decorrência de uma mentalidade e cultura 

histórica das elites do atraso. Ao contrário de nos levar competitivamente ao nível das nações 

que investem nas atividades de formação humana – produção de conhecimento básico e 

aplicado – e que se traduzem por um equilibro de uma maior igualdade social, passamos a 

servir de modelos de desintegração social e de aviltamento das condições de trabalho e de 

vida.  

A educação escolar básica – ensino fundamental e médio – e superior tem uma função 

estratégica central dentro da construção do projeto alternativo de desenvolvimento acima 

aludido. Trata-se, primeiramente, de concebê-la como direito subjetivo de todos e o espaço 

social de organização, produção e apropriação dos conhecimentos mais avançados produzidos 

pela humanidade. Isso significa como indica Antônio Nóvoa, que a função precípua da escola 

básica é de dar a base de conhecimentos, valores e "estimular as crianças a aprenderem a 

estudar e pensar e também a aprender a se comunicar e viver em conjunto (...) As democracias 

dependem da cidadania ativa e consciência clara das nossas responsabilidades sociais. A 

escola é a melhor instituição que pode cumprir esta tarefa, talvez a única".  

Isso, de imediato, nos indica que a melhor preparação para a vida, para a cidadania 

ativa, para a democracia e para o direito ao trabalho moderno é uma educação básica não 

produtivista e pragmática. Significa que é uma postura duplamente equivocada atrelar a escola 

básica (fundamental e média) ao imediatismo do mercado de trabalho e à ideologia das 

competências para a famigerada "empregabilidade" ou "laborabilidade" que ganham 

expressão quando analisamos os programas de governo voltados para nossos jovens. Trata-se 

de noções ideológicas que não possuem densidade histórica. Primeiramente, porque, se é 

básica, refere-se a todas as dimensões da vida humana e não unidimensionalmente ao 

mercado. Em segundo lugar, porque a relação do conhecimento básico com o mundo da 

produção é mediatizada pelas relações sociais. 
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Nosso esforço caminha no sentido de contribuir para a dilatação das possibilidades de 

construção de um projeto de sociedade com democracia efetiva no plano econômico, social, 

cultural e educacional, e construir uma sociedade cujo ideário não seja a "exclusão sem 

culpa", o rumo que devem seguir a política e as instituições de formação técnico-profissional 

é de ampliar a sua função social e não de restringi-la.    

Nessa direção, o espaço do Sistema de formação profissional é o de institucionalmente 

empenhar-se na construção de uma proposta pedagógica capaz de adaptar-se à diversidade de 

situações de diferentes grupos de jovens e adultos que demandam essa formação específica. 

Isto implica de outra parte, como insistimos acima, em ampliar o fundo público com controle 

democrático e não reduzi-lo.  

  Considerada problema social, a juventude é freqüentemente associada à violência, à 

droga, à criminalidade, à exploração sexual, enfim a uma variedade de transgressões, que 

contribuem, cada vez mais, para sua estigmatização. O propósito de perceber o jovem como 

sujeito capaz de elaborar suas próprias experiências, suas opiniões e expectativas e, desse 

modo, capaz de contribuir para composição de ações que efetivamente possam trazer 

resultados significativos para suas vidas, possibilita uma reflexão diferenciada da juventude.   

A juventude não se reduz a um conceito é uma realidade empírica, portanto expressa 

uma diversidade que supõe a superação de conceitos estereotipados, até mesmo no meio 

acadêmico – como jovem alienado, apolítico, conservador, individualista – ou o oposto – 

potencializador de mudança, responsável pelas transformações radicais da sociedade, dentre 

outros. As pesquisas que buscam investigar o que significa ser jovem103 na atualidade podem 

contribuir para apresentar as múltiplas facetas que configuram o modo de viver, sentir e agir 

dos diferentes segmentos juvenis. 

Nossos estudos apontam para a crise da escola diante da juventude que não encontra 

muitas alternativas de enfrentamento das desigualdades multiplicadas e a importância de 

aprofundamento das pesquisas em torno dos jovens pobres e o mundo do trabalho, cuja 

realidade denuncia a existência de outros dilemas em suas vidas: subemprego, trabalho 

precário, dentre outros. Dessa forma, o presente estudo apontou entre outras questões, os 

seguintes aspectos: as exigências por maior qualificação intelectual em detrimento de 

conhecimentos técnicos que antes eram resultado do fazer cotidiano laboral dos trabalhadores, 

e passam a ser carregados de “competências” que as empresas buscam, são contraditórias à 

atuação do trabalhador no seu fazer, pois, para a maioria das atividades realizadas, não há 

                                                           
 
103 Ver Grinspum 2007 e 2008. 
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necessidade de maior nível de escolarização para realizá-las. Ademais, percebe-se nesse caso 

que, ao mesmo tempo em que se otimiza a utilização das novas tecnologias precariza-se o 

trabalho, pois o trabalhador não vê o resultado de seu dispêndio de força de trabalho.  

O desdobramento da crise estrutural do capitalismo em meados da década de 1970, 

iniciou-se a instauração de um novo regime de acumulação do capital, que nessas 

circunstâncias, buscou estruturar a sua lógica sistêmica. A reestruturação ocorreu para 

instaurar uma nova reformulação na estrutura do trabalho, que até os dias de hoje tenciona 

driblar o desemprego estrutural por meio da subcontratação do trabalho temporário, 

domiciliar, autônomo e infantil. O aspecto central no processo de reestruturação do capital, 

por meio do modelo de acumulação flexível, é a busca pela “captura” da subjetividade do 

trabalho pela lógica do capital.  

Nesse processo, o ideário em teoria é de que o conhecimento passa a ter um novo 

significado que leva à transformação das sociedades, das economias e das organizações. A 

educação e a perspectiva da aprendizagem deverão se impor como inerentes ao conjunto de 

valores e pressupostos básicos que configuram as culturas sociais e, portanto, as organizações. 

Nessa perspectiva, segundo Alves (2007), o trabalhador, no processo de acumulação do 

capital, é encorajado a pensar pró-ativamente, sendo que o capital captura sua disposição 

intelectual-afetiva, ou seja, captura mente e corpo do trabalhador, integrando suas iniciativas 

afetivo-intelectuais aos objetivos da produção de mercadorias.  

Nesse sentido, a captura da subjetividade é indispensável para o funcionamento dos 

dispositivos organizacionais na reestruturação do capital, pois este precisa do envolvimento 

do trabalhador nas tarefas da produção em equipe. Dessa forma, percebemos que a tecnologia 

da informação forneceu condições básicas para a expansão da globalização da economia e 

para um processo mais amplo de mundialização do capital, impactando mudanças drásticas 

nos hábitos culturais e sociais dos indivíduos, nas concepções sobre os rumos do trabalho e 

por conseqüência na formação do trabalhador.  

Nesse processo, como já é sabido, intensificaram-se o uso maciço de capital 

estrangeiro, o desenvolvimento e o crescimento de tecnologias de importação e comunicação, 

o incremento da automação industrial e de serviços e o comércio com diversas culturas, o que 

exigiu a revisão de estruturas e práticas organizacionais. Assim, segundo Antunes (1995), o 

valor de uso passa a ser subordinado pelo valor de troca, pois se reduz a vida útil das coisas 

para agilizar o ciclo reprodutivo. E é por meio dessa filosofia que o capital tem crescido e 

vem se restabelecendo. A mercadoria leva à dissimulação das características sociais do 

próprio trabalho dos homens, isto porque as categorias como a mercadoria são carregadas de 
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historicidade, pois em cada contexto reveste a categoria um significado próprio, neste caso, a 

mercadoria se torna fetichizada. Entretanto, nesse processo de economia de consumo 

expansionista, a força humana de trabalho se torna precarizada mais ainda nossos jovens 

alunos da EJA, em razão do aumento da concorrência e da competição e da própria 

intensificação e flexibilização dos processos de trabalho.  

Do trabalho, exige-se maior intelectualidade, mas o seu objeto, isto é, o seu resultado 

torna-se mais imaterial, com as distintas fontes de comunicação, terceirização de produtos, as 

linguagens simbólicas, dentre outros fatores. Para Alves (2007) a precarização do trabalho, 

nos dias atuais, atinge a objetividade e a subjetividade de classe e, assim, o processo de luta 

de classes desloca-se também para o campo da ideologização, em que há uma integração 

orgânica da sociedade na manutenção dos ideários do capital, integração que favorece o 

atrofiamento da consciência de classe. Para ele, no fordismo, havia uma composição mecânica 

do coletivo e, no toyotismo, há uma composição orgânica, tendo em vista o trabalhador 

coletivo como força produtiva.  

Desse modo, num emaranhado de contradições decorrentes das novas exigências de 

acumulação flexível, a mudança na participação do trabalhador vincula-se a funções 

polivalentes, exigindo maior capacidade diagnóstica de solução de problemas e maior 

gerenciamento de tempo e espaço. Para melhorar o fluxo do processo de produção, o 

capitalismo procurou, por meio do crescimento e da expansão das multinacionais, a 

flexibilização dos processos de trabalho, a incorporação de políticas adaptativas e de incentivo 

à educação do trabalhador. Para compor a sua frente de trabalhadores, o sistema capitalista 

busca a mão-de-obra menos reivindicativa e mais submissa e, desta forma, consegue atingir o 

lucro, pois o trabalhador que não questiona e realiza a parte que lhe cabe no processo de 

produção, repete o trabalho alienado e exaustivo em curto espaço de tempo e ganha um valor 

muito baixo em relação ao valor produtivo de seu trabalho. O trabalho é alienado do 

trabalhador, porque o produtor não detém, não possui e nem domina os meios de produção.    

Todavia, percebe-se que há um esvaziamento em relação a como se deve dar a 

formação profissional, numa sociedade altamente competitiva. Se antes se procurava somente 

a formação técnica, o saber-prático, hoje, clama-se pela formação geral, e esta também 

esvaziada de sentido, não voltada para o trabalhador e, sim, para atender o mercado de ensino. 

Com a introdução do automatismo nas máquinas, do trabalhador passa-se a exigir novas 

habilidades, como: comunicar-se verbalmente, ou por escrito, ser autônomo, ter antecipação, 

ser capaz de decodificar novos símbolos etc, e isso se procederá por meio da qualificação 

profissional. Mas não se investe na formação integral do trabalhador. Dessa maneira, ao 
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mesmo tempo em que se intensifica a produção, intensifica-se também a exploração do 

trabalho, utilizando-se de elementos psicológicos do trabalhador amparados pelas inovações 

tecnológicas, passando-se a exigir deste uma formação mais qualificada. Assim, encurta-se o 

tempo de treinamento e de capacitação e aumenta-se o contingente de trabalhadores, que 

passaram a substituir os antigos profissionais que exerciam pequenas funções. A utilização da 

tecnologia no trabalho desapropriou o movimento das mãos do trabalhador no manejo da 

máquina e também na utilização por parte do seu conhecimento intelectualizado responsável 

pela concepção das operações. As empresas passam a confiar o conhecimento de parte do 

processo de trabalho ao trabalhador. Mesmo assim, o resultado do seu dispêndio de força de 

trabalho continua sendo abstrato e alienante.  

Neste aspecto, as grandes organizações usam como ferramenta de alienação a 

mobilização de qualificações tácitas do trabalhador e a estimulação de qualificações de 

cooperação. Para Lucena (2005), a educação não é mais vista como responsável pela 

formação integral do homem, que se dá por meio do trabalho, mas como mercadoria, sendo 

dotada de conteúdos exigidos pelo capitalismo. Quanto mais o capitalismo avança 

tecnologicamente mais desqualifica a maioria dos trabalhadores, pois há um distanciamento 

entre o saber e o fazer.  

Constata-se que a formação do trabalhador do século XXI procura a adaptação quanto 

às novas exigências do mercado, de flexibilização, de incorporações. E a capacitação 

profissional emerge revestida do discurso de qualificação profissional, mas que, na prática, a 

primeira escamoteia a precarização do papel da educação na formação pessoal e profissional 

do trabalhador. Dessa forma, a educação reveste-se na perspectiva do investimento, não mais 

social, mas individual, como condição de empregabilidade. A formação do trabalhador 

principalmente, da população juvenil da EJA sofre, então, um forte impacto dessas novas 

tendências, que reproduzem os ideários do modelo capitalista, o qual tem como alicerce a 

exploração, o fetichismo da mercadoria e o trabalho alienado realimentando e ampliando os 

ciclos da pobreza e da exploração. 

A Educação de Jovens e Adultos apresenta hoje uma identidade que a diferencia da 

escolarização regular e essa diferenciação não nos remete apenas a uma questão de 

especificidade etária, mas, primordialmente, a uma questão de especificidade sócio-histórico-

cultural. Os novos rumos da Educação Brasileira enfatizam a difusão dos valores de justiça 

social e dos pressupostos da democracia, do respeito à pluralidade fundados a crença na 

capacidade de cada cidadão ler e interpretar a realidade, conforme sua própria experiência, o 

que exige reorientar o olhar para propostas educativas que incluam o desenvolvimento da 
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pessoa humana de forma integrada e completa, no atendimento de suas necessidades 

cognitivas, afetivas, motoras e sociais. Desde do censo de 2000 já se evidenciava, na 

Educação de Jovens e Adultos, uma parcela de mais de três milhões de estudantes, sendo que, 

desse total, cerca de 79% são jovens, o que caracteriza um novo perfil de alunado. A principal 

preocupação relacionada aos dados é que a presença deste contingente de jovens se apresenta 

como novidade nesta modalidade de ensino e exige que se pense sobre formas de lidar, para 

além dos conceitos da facilidade e redução de tempo na conclusão do curso e obtenção do 

certificado.  

Uma primeira consideração deve ser a de reconhecer este jovem como um sujeito, cuja 

história não é a mesma de outros jovens da mesma idade, que estão ingressando num nível 

superior de escolaridade ou buscando cursos de especialização profissional para acessar ou se 

aprimorar para o mercado de trabalho. O jovem da EJA deve ser visto como uma pessoa, 

cujas condições de existência, remetem à dupla exclusão, de seu grupo de pares da mesma 

idade e do sistema regular de ensino, por evasão ou retenção.  

Este jovem, pertencente ao mundo do trabalho, ou do desemprego, como é mais 

comum, incorpora-se ao curso da EJA, objetivando, na maioria das vezes, concluir etapas de 

sua escolaridade para buscar melhores ofertas do mercado de trabalho por sua inserção no 

mundo da escolarização. Desta forma, assemelha-se ao adulto que sempre buscou este tipo de 

curso para sua formação, mas diferencia-se dele em suas condições biológicas e psicológicas, 

apontando para uma demanda diferente da do adulto no atendimento escolar. Situar este 

jovem num mundo cultural concreto, de uma determinada época da história, faz contraponto à 

visão de existência do adolescente universal, com características emocionais típicas de 

desenvolvimento (como as de naturalmente fazer oposição ao adulto, criar situações 

constrangedoras, ser rebelde, etc.), como se a idade biológica pudesse ser, por si só, o único 

determinante de um conjunto de comportamentos comuns e de uma visão de mundo 

característica.  

Nesta fase de desenvolvimento, o jovem que se encontra no mercado de trabalho e 

lutando para garantir sua sobrevivência, apresenta características diferenciadas pelo contato 

imediato com a realidade social, daquele jovem universal, abstrato, que só responde às etapas 

biológicas de seu crescimento, representadas por um conjunto de transformações corporais e 

psicológicas entre a infância e a idade adulta, tipificadas como adolescência. As teorias de 

desenvolvimento humano, que se sustentam numa visão de homem constituída em dupla 

determinação, biológica e social, enfatizam a formação humana num movimento constante de 

vir a ser, em que cada fase da vida se define por um conjunto de características e necessidades 
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biológicas, psicológicas e sociais, imbricadas, de forma que se realiza, simultaneamente, a 

formação da personalidade e o conhecimento do mundo objetivo. O conjunto de 

características e necessidades bio-psíquico-social recria-se nas etapas do desenvolvimento, 

tendo como base o que foi gerado na fase anterior e o que se oferece no presente, num 

processo constante de atualização.  

O processo de desenvolvimento é dinâmico e decorre da inserção do sujeito em um 

determinado meio, das atividades em que se envolve, do sentido que atribui a essas atividades, 

das escolhas que faz ou deixa de fazer. Estes sentidos são incorporados do conjunto mais 

amplo das relações sociais, mediante a interpretação de cada um da perspectiva do lugar 

social que ocupa, pela bagagem cultural de sua trajetória e pelas características regionais de 

seu grupo. Entender o desenvolvimento humano dessa forma significa compreender que as 

mudanças pessoais não são resultados exclusivamente de processos individuais e biológicos, 

mas têm como parâmetros as condições objetivas que o meio social impõe a cada fase da vida. 

Nessa perspectiva, a experiência na instituição escolar assume um papel mais abrangente do 

que o de emissora de certificados.  

Enquanto trabalho e enquanto escola, o jovem que freqüenta a EJA está mergulhado 

num meio que pertence ao adulto, que ele desconhece na qualidade de agente da sua história, 

cuja prioridade está em se manter no mercado de trabalho para garantir a sobrevivência. Esta 

condição de existência o configura como sujeito, cujas necessidades pessoais são perpassadas 

de maneira imediata não apenas pelas necessidades sociais, dadas pelo que a sociedade impõe 

aos de sua idade em condição social privilegiada (o preparo para uma profissão, em caráter de 

aprendiz), mas às necessidades que a sociedade impõe ao perfil do adulto: sobrevivência, luta 

pela vida, enfrentamento do mundo do trabalho.  

O conflito, as contradições e ambivalências próprias da fase do crescimento biológico 

estão presentes, mas subordinadas e direcionadas pelas necessidades que a realidade impõe, 

pelas condições que oferece e pela expectativa que decorre de como superar esses 

enfrentamentos. A tão propalada “revolta” do adolescente e seus atritos com os adultos 

apresentam-se, ao jovem que freqüenta a EJA, como crítica à ação educativa que pretende 

mantê-lo na condição de criança, ou mesmo de jovem, com a qual ele não se identifica; e 

como questionamento sobre o processo que o mantém distante dos temas de sua época e que 

lhe dizem respeito diretamente, em favor de um rol de conteúdos tradicionalmente 

estabelecidos e sem significado para ele, que não o levam à compreensão de sua integridade 

como pessoa, à sua interação com os grupos dos quais se sente excluído e tampouco 

alimentam suas expectativas de mudança de vida a longo prazo. Via de regra, a visão de 
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adolescente universal, que justifica a exclusão do jovem também na sala de aula, pode 

desencadear novos bloqueios e interromper o fluxo de estímulos que o levaram a dar 

continuidade ao seu processo de formação. Um meio escolar, que visa (e que deve visar) ao 

desenvolvimento integral da pessoa em seu contexto ambiental e social, apresenta condições 

de propiciar transformações nos comportamentos, sentimentos e pensamentos dos jovens, em 

decorrência da diversidade de relações estabelecidas com o conhecimento, com colegas de 

idades diferentes e com professores.   

Numa sociedade como a nossa, cujo valor social dado à escola é muito grande, o fato 

de uma pessoa não ter estado na escola, numa fase em que deveria estar, é uma marca 

distintiva como a da pobreza, é característica da condição de subalternidade, da exclusão 

oriunda de suas raízes culturais, imposta por um sistema que se tornou iníquo.  

Considerar o meio humano como condição de humanização remete à uma visão de 

escola como um espaço social privilegiado de formação. A educação escolar, sistemática, 

intencional, deve dirigir-se primeiramente à personalidade inteira da pessoa e, ainda que 

priorize o trabalho com o conhecimento, a ação pedagógica influi de forma abrangente em 

todas as suas dimensões.  

Nesse sentido, a escola deve levar em conta que as necessidades do aluno são de 

ordem diferenciada: motora, cognitiva, afetiva e social e minimizar qualquer uma delas 

significa comprometer o processo como um todo. O aluno leva para a escola características de 

seu ser biopsíquico indissociado de suas condições materiais e sociais de existência, e a 

escola, como um fator que introduz no cotidiano um tempo de dedicação e exige inúmeras 

adaptações não pode se furtar ao trabalho de ensino/aprendizagem descomprometido com o 

processo de desenvolvimento intelectual, social e moral, que ocorre simultaneamente à 

aquisição de conteúdos e disposição para avaliações.  

Constatamos em nossa pesquisa de campo que, na visão dos jovens, as mudanças 

principais diziam respeito à diversidade de interações propiciada pelo convívio escolar, já 

que, diferentemente do universo em que tinham vivido até então, o espaço escolar lhes dera a 

chance de, segundo eles,conhecer mais o mundo e as pessoas. A freqüência à escola aparece 

citada também como a possibilidade de superação do medo e da vergonha, antes impeditivos 

de participação em atividades que demandavam escolarização, e em superação do estigma – 

de fracasso escolar – que nutriam a seu próprio respeito. Principalmente para os mais jovens, 

a frequência ao curso oportunizava a elaboração de projetos de vida, ampliando assim o 

processo de sociabilização possibilitando diferentes perspectivas de futuro, com a esperança 

de possível melhora de oferta de trabalho, continuidade dos estudos e realização pessoal.  
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Embora considerando que o ensino ofertado não atende as necessidades de aluno-

trabalhador, constata-se que aqueles que o freqüentam apresentam mudanças, relacionadas 

principalmente à adesão, até então, ao forte preconceito que pesa socialmente sobre o 

analfabeto, sobre “quem não estudou” ou estuda em cursos de suplência presencial ou 

semipresencial. Ao indicar seus planos para o futuro, os jovens, sujeitos da pesquisa, 

acreditam estar em condições de enfrentar os desafios impostos pelo mundo trabalho em pé de 

igualdade com outros alunos egressos de outras escolas num mesmo nível. Percebemos que os 

jovens trabalhadores pesquisados não percebem que o curso supletivo, da forma como se 

apresenta, considerado um curso de segunda linha frente às exigências do mundo do trabalho 

e ao ensino regular, não dá sustentação a tal crença. Baseando nas estatísticas sobre trabalho e 

educação aqui apresentadas, possivelmente irão se sentir novamente excluídos, quando 

tentarem buscar um emprego que exige melhor qualificação ou mesmo procurarem dar 

continuidade aos estudos num patamar superior.  

Evidenciando o distanciamento da necessidade dos jovens, essa escola não tem como 

prioridade alargar a compreensão que o indivíduo tem de suas condições sociais concretas e 

continua deixando em segundo plano uma formação mais abrangente que incluiria, inclusive, 

a possibilidade de crítica a este modelo educativo que, num espectro mais amplo, acaba 

reconduzindo o sujeito a um patamar de maior subordinação e provisoriedade expresso por 

processos de exploração e alienação mais sutís.  

O curso supletivo hoje é a única possibilidade de reinserção escolar para aqueles 

alunos com defasagem série/idade, quer seja pelo afastamento dos estudos pelas exigências de 

trabalho precoce, quer seja pela exclusão do sistema regular de ensino por reprovações 

sistemáticas. Essa constatação nos aponta, enquanto educadores, à necessidade de assumir o 

curso como oportunidade concreta para os jovens e à importância de avançar no significado 

do que seja instrução, contemplando em seus currículos a formação do homem-cidadão-

profissional, na perspectiva de uma educação como apropriação da cultura, enquanto 

integração de todas as atividades humanas e determinante da humanização. 

O convívio entre diferentes faixas etárias, do jovem com o aluno adulto pode  ser 

enriquecedor, se estiverem incluídas as necessidades do aluno jovem: tanto no que diz 

respeito à maior necessidade de movimentação na sala, quanto a seu ritmo de aprendizagem, 

priorizando atividades que estimulem parcerias, em lugar da competição com os mais velhos, 

organizando atividades que promovam a reflexão sobre os valores e as condutas e que 

propiciem a formação de vínculos positivos e respeito à forma de pensar, agir e sentir do 

outro. 
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 A escola precisa ser um ambiente onde o sujeito aprenda a vida social e democrática 

não só pela transmissão ordenada das lições dos livros, mas também pelas experiências da 

vida cotidiana, por meio de pesquisas, análise, reflexão de sua condição e troca de idéias em 

que possa refletir sobre a condição do outro, perceber em que aproximam ou se distanciam, 

quais são os conflitos e quais os consensos possíveis. Deve propiciar aos jovens uma análise 

crítica da estrutura social, administrativa e política, para acompanhar as mudanças sociais de 

seu tempo, a fim de que não fique alijado da vida real e deve ainda se responsabilizar pela sua 

formação integral, desenvolvendo uma postura ética, fundada em valores dignos de uma 

formação para cidadania claramente comprometida com os problemas sociais vigentes em sua 

realidade. Enquanto organizadora de novas perspectivas para os alunos, tanto no sentido de 

satisfação da necessidade pessoal mais imediata, como aprender a ler e escrever para atender à 

demanda de uma sociedade letrada e garantir a própria sobrevivência, quanto para alargar 

gradativamente a perspectiva de cidadão, num sentido mais social, mais amplo, ao 

transformar sua necessidade pessoal de saber ler e escrever numa atividade de participação 

crítica da vida em sociedade. Cabe à escola conjugar, ao mesmo tempo, os conteúdos do 

ensino e as disciplinas escolares com o gosto pela verdade, o espírito crítico, a consciência de 

suas responsabilidades sociais, objetivando a conquista de sua autonomia enquanto pessoa 

humana.  

Entender a educação em sua amplitude totalizadora é compreender que esta jamais 

está desvinculada dos fatores sociais, políticos, econômicos e culturais históricos. Dessa 

maneira, a formação profissional como a das demais categorias sempre esteve atrelada ao 

modo de produção vigente. O pensamento dialético nos leva, então, a entender que é pela 

apropriação dos meios e dos modos de produção por toda a sociedade e pelo reconhecimento 

da luta de classes e a existência dos contrários é que se pode buscar uma educação voltada 

para a formação ominilateral. Desse modo, os cursos de educação profissional devem buscar 

atender a formação do trabalhador no âmbito da luta de classes, para a visão crítica de mundo 

e sociedade, na luta pelos direitos sociais e trabalhistas, na procura da emancipação social, 

política e educacional sendo esta, a busca da verdadeira educação universal, não apenas no 

sentido de educação para todos, mas de uma universalidade que dê conta da pluralidade, da 

ominilateralidade das dimensões humanas e humanizadoras.  

Entendemos que a educação deve se constituir sobre o fundamento do trabalho, da 

atividade teórica e prática do homem, de construção social sob o paradigma histórico-dialético 

de mundo. Quando visar uma educação profissional, que não busque satisfazer os interesses 

mercadológicos ou de estratégias políticas de atuação do Estado, que somente proporcione a 
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aquisição de habilidades operacionais para a produção industrial, que é o que está sendo 

oferecido pelos programas do âmbito de formação profissional do governo federal. A 

educação profissional deve buscar a superação do “fosso” produzido pela da alienação e 

conduzir o jovem à conscientização do pensar e do estudar, nos mais amplos horizontes, além 

da universalização pela luta política de transformação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

233

Referências Bibliográficas 
 
  
 
ABAD, Miguel. Las politicas de juventud desde la perspectiva de la relacion entre  
convivencia, ciudadania y nueva condicion juvenil. Última Década, Viña del Mar, CIDPA, 
número 16, março, pp 119-155, 2002 
 
ABRAMO, Helena W. Considerações sobre a tematização social da juventude no Brasil. 
Revista Brasileira de Educação. São Paulo, ANPED, n5/6, 1997. 
 
 ______. Considerações sobre a tematização social da juventude no Brasil. Revista 
Brasileira de Educação, São Paulo, n. 5/6, maio-dez, p.25-36. (Número Especial sobre 
Juventude e Contemporaneidade), 1997 
 
ALVES, Ana Elizabeth Santos.  Fontes Históricas da Qualificação no Novo Contexto da 
Automação e Flexibilização do Trabalho: um estudo no setor bancário. GT. Trabalho e 
Educação. Portal da Anped, 2007. 
 
ANTUNES, Ricardo L. C. O caracol e sua concha: ensaios sobre a nova morfologia do 
trabalho. São Paulo: Boitempo, 2005 
 
______. Os sentidos do trabalho. Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São 
Paulo: Boitempo Editorial, 2003. 
 
ARON, Raymond, O marxismo de Marx. Tradução de Jorge Bastos. São Paulo: Arx, 2003. 
 
ARRIGHI, Giovanni. A ilusão do desenvolvimento. 3ªed. Petrópolis: Vozes, 1997. 
 
ARRUDA, Marcos; CALDEIRA, César. Como surgiram as Constituições Brasileiras. Rio 
de Janeiro: FASE, 1986. 
 
AVRITZER, Leonardo. (1993). Além da dicotomia Estado-mercado: Habermas, Coehn e 
Arato.  Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 36, pp 213-222.  
 
______. (2002). Modelos de deliberação democrática: um análise do orçamento 
participativo no Brasil. In: Santos, Sousa Boaventura (org.) Democratizar a democracia; 
os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, pp 561-
598  
 
BAJOIT, Guy & FRANSSEN, Abraham. O trabalho, busca de sentido. Revista Brasileira 
de Educação. São Paulo. 1997. Anped, nº 5, mai/jun/jul/ago; nº 6, set/out/nov/dez, p. 76-95. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa, Edição 70 , 2007 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalência. RJ. Jorge Zahar Editor. 1999 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I, Magia e técnica, arte e política. São Paulo: 

Editora Brasiliense, 1994.  

 



 

 

234

______. O Narrador  , São Paulo: Abril Cultural, 1975. (Os Pensadores, v.48). 

 

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade, 
(trad. Carlos Felipe Moisés, Ana Maria L. Ioriatti), São Paulo, Companhia das Letras, 2007 
 
BIRMAN, Joel. Psicanálise, ciência e cultura. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1994 
 
BOURDIEU, P. As contradições da herança. In: NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. 
(orgs.). Escritos de educação. Petrópolis: Vozes, 1 998. 
 
______. Razões práticas: sobre as teorias da ação. Campinas: Papirus, 1996. 
 
CARVALHO, Célia Pezzolo de. Ensino Noturno: realidade e ilusão. São Paulo: Cortez; 
Autores Associados, 1984. 
 
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social. Uma crônica sobre o salário. 
Petrópolis/RJ: Editora Vozes, 1998. 
 
CASTELLS, Manuel, (1980). Cidade, democracia e socialismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra.  
 
CHALUB, Sidney. Pós-moderno. Rio de Janeiro: Imago, 1994 
 
CHAUÍ, Marilena. Comentários. Revista Subjetividades Contemporâneas. São Paulo. 1997.  
Sedes Sapientiae, ano 1, nº 1. 
 
COSTA, Sérgio, (1994). Esfera pública redescoberta da sociedade civil e movimentos 
sociais no Brasil: uma abordagem tentativa. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 38, pp 
38-52.  
 
______. (1997). Categoria analítica ou passe-partout político-normativo: notas 
bibliográficas sobre o conceito de sociedade civil. BIB – Revista Brasileira de Informação 
Bibliográfica em Ciências Sociais, São Paulo, n. 43, pp 3-26.  
 
CUNHA, Luiz Antonio. Aspectos sociais da aprendizagem de ofícios manufatureiros no 
Brasil-Colônia. In: Fórum Educacional, Rio de Janeiro, 2 (4): 31-65, out./dez., 1978. 
 
______. As raízes da escola de ofícios manufatureiros no Brasil. Forum Educacional. Ano 
3. nº. 2 abril/junho 1979. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas. 
 
DAGNINO, Evelina, (2002). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra.  
 
DELACAMPAGNE, C. História da Filosofia no Século XX. RJ. Jorge Zahar Editor. 1995. 
 
DRAIBE, Sônia M., (1998). Reforma do estado e descentralização: a experiência recente 
da política brasileira de ensino fundamental. Paper apresentado no Internacional Seminar 
“Restrycthyrubg and government reform: Brazil and Latin America in a globalization 
context”, maio. 
  



 

 

235

DUARTE, N. (2000). Vigotski e o "aprender a aprender": crítica às apropriações 
neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana. São Paulo: Cortez. 
 
DUBET, François. As desigualdades multiplicadas. In: Revista Brasileira de Educação, 
Maio/Jun/Jul/Ago, n.º 17, 2001. 
 
EISENSTADT, S. N. De geração a geração. São Paulo: Perspectiva, 1976. 
 
ENGUITA, M. F. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 
 
FERRETI, Celso João, (2000). Mudanças em sistemas estaduais de ensino em face das 
reformas no ensino médio e no ensino técnico. Educação & Sociedade, ano XXI, n. 70, p. 
80-99, abr.  
 
______. Formação profissional e reforma do ensino técnico no Brasil: Anos 90. In: 
Educação & Sociedade, ano XVIII, n.º 59, agosto/1997. 
 
FORACCHI, M. M. A juventude na sociedade moderna. São Paulo: Pioneira, 1972 
 
______. O estudante e a transformação da sociedade brasileira. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1965. 
 
FORRESTER, Viviane. O horror econômico. São Paulo: Editora da Universidade Estadual 
Paulista, 1997. 
 
FREIRE, Ana Maria Araújo. Analfabetismo no Brasil: da ideologia da interdição do corpo 
à ideologia nacionalista, ou de como deixar sem ler e escrever desde as Catarinas 
(Paraguaçu) Felipinas, Madalenas, Anas, Genebras, Apolônias e Graças até os 
Severinos. São Paulo: Cortez; Brasília: INEP, 1989. 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação, Crise do trabalho assalariado e do desenvolvimento: 
teorias em conflito. In: FRIGOTTO, G. (org.). Educação e crise do trabalho: perspectivas 
de final de século. Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
______. Juventude e Sociedade: Trabalho, educação, cultura e participação / 
(organizadores) Regina Novaes e Paulo Vannuchi. – São Paulo: Ed. Fundação Perseu 
Abramo, pp 180-216, 2004. 
 
______. Educação e a Crise do Capitalismo Real. 5. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2003. 
  
______. Mudanças Societárias e as Questões Educacionais da atualidade no Brasil. In. 
Rio de Janeiro, 2001. 
 
______. Teoria e educação no labirinto do capital, Gaudêncio Frigotto e Maria Ciavatta 
(orgs.), Ed. Vozes, Petrópolis, RJ, 2001 
 
______. Trabalho e conhecimento, consciência e a educação do trabalhador: impasses 
teóricos e práticos. In: Gomez, Carlos M. et. Ali (orgs.). Trabalho e conhecimento: dilemas 
na educação do trabalhador. São Paulo.  Cortez: Autores Associados, 1997. 
 



 

 

236

FROMM, Erich. Conceito Marxista do Homem. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1962. 
  
GENTILI, Pablo. Educar para o desemprego: a desintegração da promessa integradora. 
In: FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.). Educação e Crise do Trabalho. Perspectivas de Final 
de Século. 6. ed. São Paulo: Editora Cortez, 2002. 
 
GRAMSCI, A. 1891-1937 Cadernos do Cárcere, volume 2 / Edição e Tradução, Carlos 
Nelson Coutinho; co-edição, Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. – 4a ed. – Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.  
 
GRAMSCI, A. O sul e a guerra, in: A questão meridional, (Org.) Felice, Franco de, 
Parlato, V., Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1987. 
 
GHIRALDELLI JR. Paulo. História da Educação. São Paulo: Cortez, 1990. 
 
 
GRINSPUN, Mírian Paura S. Z. Juventude – Percurso Entrecruzados. Rio de Janeiro: 
Publit Editora, 2008. 
 
______. Juventude uma luz que transcende o olhar. 1a Ed. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007. 
v. 01. 88p. 
 
______. Juventudes: singularidades na pluralidade das culturas, 1a Ed. Rio de Janeiro: 
Publit Soluções Editoriais, 2007, v.1. 134p. 
 
______. Os valores do jovem no contexto atual. Projeto de Pesquisa. UERJ. Julho 1999. 
Mimeo. 
 
______. Valores Juvenis a razão de afetos. 1a Ed. Rio de Janeiro: Editora Duetto, 2008. v. 4. 
98p. 
 
HARVEY, D. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1993. 
 
_____. A condição pós-moderna. São Paulo: Ed. Loyola, 1994. 
 
HIRATA, Helena. Da polarização das qualificações ao modelo da Competência. In: Celso 
J. Ferretti et. alii (orgs.). Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate 
multidisciplinar.  2. ed. Petrópolis. 1994. Vozes. 
 
HOBSBAWM, E. O novo século. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
 
IANNI, O. O jovem radical. In: BRITTO, S. (org.). Sociologia da Juventude: da Europa 
de Marx à América Latina de hoje. Rio de Janeiro: Zahar, 1968, v. 1. 

 

_____. Estado e planejamento econômico no Brasil (1930-1970). 2. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1977. 
 
JAMESON, F. As sementes do tempo. São Paulo: Ática, 1997. 



 

 

237

______. Espaço e imagem – teorias do pós-moderno e outros ensaios. Rio de Janeiro: 
Editora da UFRJ, 1994. 
______. Pós-modernismo. A lógica cultural do capitalismo tardio . São Paulo: Ática, 1996. 
______. A cultura do dinheiro. Petrópolis: Vozes, 2001 
 
KONDER, Leandro O futuro da filosofia da práxis – o pensamento de Marx no século 
XXI , Rio de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1999 
 
KOSIK, Karel, Dialética do concreto, tradução de Cecília Neves e Alberico Toríbio, Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 4a Ed., 1969 
 
KOWARICK, Lúcio (1988). As lutas sociais na cidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra.  
 
KUENZER, Acácia Zeneida, (2000a). O ensino médio agora é para a vida: entre o 
pretendido, o  dito e o feito. Educação & Sociedade, v. 21, n. 70, p. 15-39, abr.  
 
_______. (2000b). Ensino médio: construindo uma proposta para os que vivem do 
trabalho. São Paulo: Cortez.  
 
_______. A reforma do ensino técnico no Brasil e suas conseqüências. In: FERRETI, 
Celso J.; SILVA JR., João dos Reis; OLIVEIRA, Maria Rita N. S. (Orgs.). Trabalho, 
formação e currículo: para onde vai a escola? São Paulo: Xamã, 1999. 
 
KURZ, R. O colapso da modernização. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

 
LAGREE, Jean Charles,  Age, jeunesse et politiques publiques. Paris, mimeo, 1999. 
 
LEFEBVRE, Henri. La présence et l´absence: contribution à la théorie des 
représentations. Paris: Casterman, 1980. 
 
_______. A vida cotidiana do Mundo Moderno. (trad. Alcides J. Barros). São Paulo: Ática, 
1991 
 
LEVY, Luis Fernando. O novo Brasil. São Paulo: Gazeta mercantil; Nobel, 2002. 
 
LOPES, Juarez Brandão. A cultura política do mando. Subserviência e nossas populações 
pobres. In: RBCS, n.º 25, ano 9, junho, 1994. 
 
LUKÁCS, G. Por uma Ontologia do Ser Social. Ed. Rinuti, Roma. Vol I, 1976, Vol II, 
1981. 
 
MADEIRA, Felicia R. (2003). “Jovem Cidadão: Meu Primeiro Emprego. Desafios 
teóricos e práticos”. São Paulo, dezembro, versão preliminar. 
 
MANACORDA, Mario Alighiero. Marx e a pedagogia moderna. São Paulo: Cortez Editora, 
1991. 
 



 

 

238

MANNHEIM, K. O problema da juventude na sociedade moderna. In: BRITTO, S. (org.). 
Sociologia da Juventude: da Europa de Marx à América Latina de hoje. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1968, v. 1. 

 

______. O problema sociológico das gerações . In: FORACCHI, M. Mannheim. 
São Paulo: Ática, 1982. (Coleção Grandes Cientistas Sociais). 
 
MARTINS, Heloisa H.T.S. (2004). “A difícil transição – análise das trajetórias 
ocupacionais de jovens  operários metalúrgicos”, In: Ladislau Dowbor, Odair Furtado, 
Leonardo Trevisan, Helio Silva (orgs.) Desafios do Trabalho. Petrópolis, Vozes, pp. 169-186.   
 
______. O jovem no mercado de trabalho. Revista Brasileira de Educação. São Paulo. 
1997.  Anped, nº 5, mai/jun/jul/ago; nº 6, set/out/nov/dez, p. 76-95. 
 
______. O processo de reestruturação produtiva e o jovem trabalhador: conhecimento e 
participação. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 13(2): 61-87, novembro de 2001.  
 
MARX, Karl. A ideologia Alemã / Karl Marx e Friedrich Engels; (trad. Luis Cláudio de 
Castro e Costa), 3a Ed., São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
______. Manuscritos econômico-filosóficos (trad. José C. Bruni). Rio de Janeiro. 1974. Paz 
e Terra, Col. Os Pensadores, vol. XXXV. 
 
______. O Capital: Crítica da Economia Política. (trad. Regis Barbosa e Flávio R.Kothe), 
Vol I, Livro I, Tomo I. São Paulo. 1983.  Abril Cultural. 
 
_______. O 18 Brumário de Luís Bonaparte, in: Os Pensadores, (Org.) Giannotti, J. A., Ed. 
Abril Cultural, São Paulo, 1978 
 
MÉZÁROS, István, A teoria da alienação em Marx / (trad. Isa Tavares), São Paulo: 
Boitempo, 2006 
 
______. Para além do capital. Campinas: Boitempo, 2002. 

 

______. A crise estrutural do capital. Outubro. Revista do Instituto de Estudos Socialistas. 
Rio de Janeiro, n. 4, 2000. 
 
MONTÃNO, Carlos. Terceiro Setor e Questão Social. Crítica ao padrão emergente de 
intervenção social. São Paulo: Cortez Editora, 2002. 
 
MORETTO, A.J. e POCHMANN. M. “Informalidade e ocupação no Brasil”, em M. 
Teixeira; M.H.Ladosky e M.r. Domingues (org.), Negociação e contratação coletiva da 
qualificação socioprofissional nas relações capital-trabalho (São Paulo, ESSP-CUT, 2005, 
v.1). 
 
NOSELLA, Paolo. A Escola de Gramsci. São Paulo: NUE, 1991 
 



 

 

239

NOVAES, Regina e VANNUCHI,Paulo(org.) Juventude e Sociedade: Trabalho, educação, 
cultura e participação. 1a Ed., São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004 
 
OLIVEIRA, Francisco, Crítica à razão dualista o ornitorrinco. 1ª Ed., São Paulo: 
Boitempo, 2003 
 
PAIS, José Machado, (1993). Culturas juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda.  
 
PAIVA, Vanilda P. Educação Popular e Educação de Adultos. São Paulo: Loyola, 1987.  

 
PERALVA, Angelina. O jovem como modelo cultural. In: Revista Brasileira de Educação. 
Juventude e contemporaneidade. mai/jun/jul/ago, 1997, nº5 set/out/nov/dez, 1997, nº6. 
 
PEREIRA, L. C.; WILHEIM, J.; SOLA, Lourdes, (1999). Sociedade e estado em 
transformação. São Paulo: UNESP, Imprensa Oficial e ENAP.  
 
POCHMANN, Márcio. Juventude em busca de novos caminhos no Brasil. In: Regina 
Novaes; Paulo Vannuchi. (Org.). Juventude e Sociedade: Trabalho, Educação,Cultura e 
Participação. 1ª ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004, v. 1º, p. 217-241. 
 
______. O trabalho sob fogo cruzado, exclusão, desemprego e precarização no final do 
século. São Paulo: Contexto, 1999. 
 
______. et ali. A exclusão Social no Mundo. São Paulo, Editora Cortez, 2004. 
 
 
______. O emprego no desenvolvimento da nação. São Paulo: Boitempo, 2008. 
 
 
POLANYI, K. A grande transformação: as origens de nossa época. Tradução de Fanny 
Wrobel. 7 ed. 
 
QUINTANERO,Tânia.  “Um toque de clássicos”, 2. Ed. ver. Amp – Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2002  
 
RAMOS, Marise Nogueira. FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria. A política de 
educação profissional no Governo Lula: um percurso histórico controvertido. Educação 
& Sociedade, Brasil, v. 26, p. 1087-1113, 2005. 
 
b) ______. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação?, São Paulo: 

Ed. Cortez, 2002  

 

______. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado. In FRIGOTTO, 
G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. (orgs.). Ensino Médio Integrado: concepção e 
contradições. São Paulo: Cortez, 2005b, p. 106-127. 
 
______. Texto base para a exposição apresentada na Mesa Temática “Avaliação de Políticas 
Públicas”, realizada no âmbito da Conferência Internacional – Educação, Globalização e 
Cidadania: Novas Perspectivas da Sociologia da Educação, em 19 /02/2008. 



 

 

240

 
REIS, Elisa, (1995). Desigualdade e solidariedade: uma releitura do “familismo amoral” 
de Banfield. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, n. 29, pp 35-48.  
 
RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da Educação Brasileira. A organização escolar . 
11a. ed. São Paulo: Cortez Editora, 1991. Rio de Janeiro, Campus, 2000, p. 77. 
 
RISCAL, Sandra Aparecida. Gerenciamento de resultados na política educaional e a 
aritmetização do real. Comunicações, Piracicaba: v. 10, n. 1, p. 68-77, jun.2003. 
 
RODRIGUES, José O moderno príncipe industrial. O pensamento pedagógico da 
Confederação Nacional da Indústria.São Paulo: Editora Autores Associados, 1998. 
 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil. 11a. ed. Petrópolis: 
Editora Vozes, 1989. 
 
RUA, Maria das Graças, (1998). As políticas públicas e a juventude dos anos 90. In: 
Jovens acontecendo na trilha das políticas públicas – 2 v. Brasilia: CNPD, pp 731-752.  
 
RUMMERT, Sonia Maria. Programa Integração: avanços e contradições de uma 
proposta de educação formulada por trabalhadores. Revista Brasileira de Educação. 
ANPEd. nº 27. set/dez. 2004. p. 138-153. 
 
_______. Educação e identidade dos trabalhadores. As concepções do Capital e do 
Trabalho. São Paulo: Xamã; Niterói: Intertexto, 2000. 
 
_______. Entidades representativa dos interesses do Trabalho: expressão da hegemonia 
do Capital? In: MENDONÇA, Sonia Regina (org.). Estado brasileiro: agências e agentes. 
Niterói: EdUFF/Vício de Leitura, 2005. 
 
SALES, Teresa. Raízes da Desigualdade Social na Cultura Política Brasileira. In: RBCS, 
n.º 25, ano 9, junho, 1994. 
 
SANTOS, Boaventura Sousa, (2002). Orçamento participativo em Porto Alegre: para 
uma democracia redistributiva. In: ______, (org.). Democratizar a democracia; os 
caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.  
 
SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e justiça: a política social na ordem 
brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1994. 
 
SENNETT, R. A corrosão do caráter. Rio de Janeiro: Record, 1999. 

 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Os embates da cidadania: ensaio de uma abordagem 
filosófica da nova LDB. In: BRZEZINSKI, Iria (org.). LDB Interpretada: diversos olhares se 
entrecruzam. 8. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2003.  
 
SOLA, Lourdes, (1998). Juventude, comunidade política e sociedade civil. In: Jovens 
acontecendo na trilha das políticas públicas – 2 v. Brasília: CNPD, pp 753-768.  
 



 

 

241

SPOSITO, Marilia Pontes et al. Juventude e Escolarização - Estado do Conhecimento. 
Brasília, INEP, Ação Educativa, 2000. 
 
______. (coord.), (2002). Juventude e escolarização (1980/1998). Brasília: 
MEC/INEP/Comped (Estado do Conhecimento, 7). 
  
______. (1997). Estudos sobre juventude em educação. Revista Brasileira de Educação, 
São Paulo, n. 5/6, maio-dez, p.37-52. (Número Especial sobre Juventude e 
Contemporaneidade).  
 
______. (coord.). Estado do conhecimento: juventude e escolarização. São Paulo: Ação 
Educativa, 2000. Disponível em: <http:www.acaoeducativa.org>. Acesso em 9 mar. 2000. 
 

______. Estudos sobre juventude em educação. In: PERALVA, A.; SPOSITO, Marília. 
(orgs.). Juventude e contemporaneidade. Revista Brasileira de Educação. ANPEd. São 
Paulo, n. 5/6, p.37-52, 1997. 

 

TELLES, Vera da Silva. Direitos sociais: afinal do que se trata? In: Revista USP, São Paulo 
(37), 34-45, março/maio, 1998. 
 
TONET, Ivo. Educação, cidadania e emancipação humana/Ivo Tonet, Ed. Unijuí, 2005 
 
VALLADARES, Lícia do Prado (Org.). O processo de trabalho e a formação profissional 
na construção civil. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1981. 
 
VATTINO, Gianni, “O fim da modernidade”, Ed. Martins e Fontes, 1996 
 
VÁZQUEZ, Adolfo SÁNCHEZ, Filosofia de la Praxis, Ed. Grijalbo, México D.F.,  
1967 
 

WAISELFISZ, Jacobo. Mapa da Violência IV. Rio de Janeiro: UNESCO, Instituto Ayrton 
Senna, Ministério da Justiça/SEDH, 2004. 
 
 
 
Sites consultados em fevereiro de 2009 
 
 
Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e Adolescência – 
http://www.abmp.org.br/  
 
CNPq – www.cnpq.br  
 
Rede Jovem - <www.redejovem.org.br> 
 
Comunidade Solidária – www.universidadesolidaria.org.br  
 
Gabinete da Presidência – www.presidencia.gov.br/gsi/piaps  



 

 

242

 
Ministério da Educação – www.mec.gov.br  
 
Ministério da Justiça – www.mj.gov.br  
 
Ministério da Previdência e Assistência Social – www.mpas.gov.br  
 
Ministério da Saúde – www.saude.gov.br  
 
Ministério de Desenvolvimento Agrário – www.mda.gov.br  
 
Ministério do Esporte e Turismo – www.met.gov.br  
 
Ministério do Trabalho e Emprego – www.mte.gov.br  
 
 
Dissertações de mestrado consultadas: 
 
 
BERINO, Aristóteles de Paula, “Elementos para uma teoria da subjetividade em Marx” . 

UFF, 1994. 

TEIXEIRA, Paulo Tomaz Fleury, “A individualidade na obra de Karl Marx”.  UFMG, 

1993 

SOUZA Jr., Hormindo Pereira de, “Inovação pedagógica e a formação do sujeito: 

concepção da Escola de Futuro da USP”. USP, 1996. 

 


