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Resumo 

Essa pesquisa vinculada à linha de pesquisa Processos Psicossociais e Educacionais, do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Goiás (PPGP-UFG), objetivou interrogar e analisar de que modo o trabalho assalariado e a 

atividade de estudante de graduação se desdobram em determinações recíprocas sobre o 

processo de formação da subjetividade dos trabalhadores-estudantes que cursam licenciaturas 

na UFG. A pesquisa reuniu investigação bibliográfica e de campo, por meio de referenciais 

teóricos, revisão bibliográfica, e, posteriormente, entrevistas semiestruturadas com três 

trabalhadores-estudantes matriculados nas licenciaturas da UFG. A interpretação das 

entrevistas ocorreu por meio da análise de conteúdo e da técnica de análise temática, buscando 

a compreensão do tema inserido na totalidade a partir das determinações do método materialista 

histórico dialético e da Psicologia histórico-cultural, cuja base teórica se fundamentou em Karl 

Marx, Gyorgy Lukács, István Mészáros, Alexei Leontiev, Antônio Gramsci,  Newton Duarte, 

Ricardo Antunes, Dermeval Saviani, Gaudêncio Frigotto, Lígia Márcia Martins, entre outros.     

Os resultados apontam que a juventude brasileira, em sua heterogeneidade é, sobretudo, 

trabalhadora e sofre com os impactos da precarização do trabalho, da educação e da vida 

humana. Buscam no ensino superior as possibilidades de melhores condições de vida, mas, 

encontram obstáculos em razão da necessidade de enfrentar o trabalho assalariado. Submetidos 

às contradições presentes na conciliação entre emprego e graduação, os trabalhadores-

estudantes sofrem a degradação da vida, trabalho e personalidade. Tal condição marca suas 

subjetividades, pois produz sofrimento, medo, cansaço, conflitos de identidade e auto 

culpabilização. Em contrapartida, podemos perceber, ao mesmo tempo, orgulho, segurança, 

esperança, formação e enriquecimento da personalidade, além da apropriação de 

conhecimentos, saberes e novas relações que eles estabeleceram. Tais elementos demarcam 

processos de subjetivação dos indivíduos na dinâmica estabelecida entre a condição de classe, 

o trabalho e a educação. 

 

Palavras-chave: Trabalhador-estudante. Subjetividade. Formação. Licenciatura. Jovem 

trabalhador.



 

 

Abstract 

His research, linked to the Psychosocial and Educational Processes research line, of the 

Graduate Program in Psychology at the College of Education of the Federal University of Goiás 

(PPGP-UFG), aimed to interrogate and analyze how salaried work and student activity of 

graduation unfolds in reciprocal determinations about the process of formation of the 

subjectivity of the workers-students that attend graduation courses in the UFG. The research 

brought together bibliographic and field investigation, through theoretical references, 

bibliographical review, and, later, semi-structured interviews with three student-workers 

enrolled in the UFG licentiate degrees. The interviews were interpreted through content analysis 

and thematic analysis technique, seeking to understand the theme inserted in the totality based 

on the determinations of the materialist dialectical historical method and historical-cultural 

psychology, whose theoretical basis was founded on Karl Marx , Gyorgy Lukács, István 

Mészáros, Alexei Leontiev, Antônio Gramsci, Newton Duarte, Ricardo Antunes, Dermeval 

Saviani, GaudênciaFrigotto, Lígia Márcia Martins, among others. The results show that the 

Brazilian youth, in its heterogeneity, is, above all, worker and suffers from the impacts of the 

precariousness of work, education and human life. They seek in higher education the 

possibilities for better living conditions, but they encounter obstacles due to the need to face 

salaried work. Submitted to the contradictions present in the conciliation between employment 

and graduation, the worker-students suffer the degradation of life, work and personality. This 

condition marks their subjectivities, as it produces suffering, fear, fatigue, identity conflicts and 

self-blaming. On the other hand, we can notice, at the same time, pride, security, hope, 

formation and enrichment of the personality, in addition to the appropriation of knowledge, 

wisdom and new relationships that they established. Such elements demarcate individuals' 

subjectivation processes in the dynamics established among the condition of class, work and 

education. 

 

Keywords: Worker-student. Subjectivity. Academic training. Undergraduate. Young worker. 
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Introdução 

 

As condições objetivas de acesso e permanência na universidade, bem como as 

possibilidades de desenvolvimento acadêmico-científico e cultural, são determinadas pela 

realidade da classe que tem de conciliar o trabalho com a sua formação. Essas determinações 

do mundo do trabalho influenciam diretamente no processo formativo do estudante, oriundo da 

classe trabalhadora, que se tornará um futuro professor. Mas de que modo elas influenciam?  

Essa primeira questão surgiu ao longo de minha graduação no curso de Licenciatura em 

Educação Física na Universidade Federal de Goiás. Perceber a dificuldade de diversos colegas 

que precisavam conciliar os estudos com o trabalho, a falta de participação nas atividades extra 

aula que o curso e a universidade ofereciam e, muitas vezes, na indiferença com o curso, me 

levou a esse problema de pesquisa.  

Eu, que desde o início pude participar de grupos de pesquisa como bolsista, além de 

atuar no movimento estudantil, só vivenciei “na pele” a condição de trabalhadora-estudante no 

último ano da graduação. Na impossibilidade de continuar me dedicando à pesquisa e ao 

movimento estudantil, percebi o quanto tais atividades foram fundamentais para a minha 

formação, que extrapola o saber técnico e reflete na forma de intervir no mundo (Freire, 2014).   

Como consequência, busquei identificar quantos estudantes de meu curso vivenciavam 

a mesma situação e como isso influenciava em sua vida e na sua formação como professores de 

Educação Física. Em minha investigação monográfica, o problema central era descobrir qual o 

perfil dos estudantes de Licenciatura em Educação Física da UFG regional Goiânia e quais 

eram as influências do trabalho na formação dos estudantes-trabalhadores. 

Para isso, foram aplicados 180 questionários com perguntas abertas e fechadas em todas 

as turmas de licenciatura em Educação Física, a fim de traçar o perfil dos estudantes 

trabalhadores e não trabalhadores. Na etapa seguinte, realizei um grupo focal com sujeitos 

selecionados a partir de critérios pré-estabelecidos pela análise dos questionários. Foram 

selecionados de forma aleatória 5 sujeitos que trabalharam durante toda a graduação. A opção 

pelos trabalhadores-estudantes ocorreu a partir dos dados coletados nos questionários, que 

apresentaram diferenças não apenas no perfil, mas também nas concepções relacionadas ao 

curso e a perspectiva de carreira.  

Os resultados obtidos trouxeram contribuições e questionamentos que impulsionaram a 

continuidade da pesquisa. Dentre eles, podemos destacar que a maioria dos estudantes 

pesquisados eram trabalhadores e, desses, cerca de 62% tinham vínculo de trabalho informal.  
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Observamos que, no caso da Educação Física, as influências do trabalho na formação eram 

determinantes para as escolhas desses sujeitos no que diz respeito à preferência por área de 

atuação, perspectiva de carreira, formação continuada e identificação com a matriz curricular 

do curso (Teles, 2017).  

Constatamos também, por meio das falas dos estudantes entrevistados, a não 

identificação com o curso, que representava uma “qualificação” para melhores empregos por 

meio do diploma de ensino superior, de modo que os relatos evidenciaram o não interesse e 

atuar na área escolar, principalmente pelas dificuldades de se conseguir emprego e valorização 

atuando como professor. 

É importante destacar a especificidade do curso de Educação Física relacionada à 

inserção no mercado de trabalho, pois mesmo com a fragmentação do curso entre licenciatura 

e bacharelado, grande parte dos estudantes de licenciatura que começam a trabalhar na área ao 

longo do curso não se inserem em âmbito escolar, mas em outros campos não escolares como 

academias de ginástica, por exemplo.  

Identificamos que o crescente interesse na área de academia e saúde seria uma das 

influências do trabalho na formação, demonstrando que essa atividade laboral na graduação é 

um dos determinantes na escolha da carreira desses estudantes após a conclusão do curso. A 

questão da fragmentação entre licenciatura e bacharelado e as relações que são estabelecidas no 

mercado de trabalho cria uma crise de identidade para os estudantes de Educação Física que se 

desenha justamente para atender uma demanda do capital. 

Ademais, o mercado de trabalho apresenta as contradições com relação a formação em 

Educação Física de forma que a fragmentação do curso em bacharelado e licenciatura foi 

necessária para justificar as novas demandas do processo de reestruturação produtiva, no 

entanto, a restrição da atuação do licenciados nos campos não formais não se efetiva na 

realidade.  

Resta aos estudantes de licenciatura em Educação Física uma ampla participação nos 

campos não escolares, mas sob a égide da informalidade e da clandestinidade. É permitido que 

o professor atue nessas áreas durante o percurso da graduação, mas, quando formado, ou ele 

sairá em busca de uma complementação na formação para adquirir o título de bacharel, para 

poder continuar atuando nessas áreas, ou continuará na informalidade.  

 Tal resultado expressa uma contradição no processo de formação em nível superior, 

proveniente da principal contradição na sociedade capitalista: a contradição entre capital e 

trabalho, que muitas vezes passa despercebida pelos corredores dos cursos de licenciatura, mas, 

compreendemos que ela deve ser enfrentada. Por isso, questionamos: como, no final do 
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processo de formação de um curso de licenciatura, esses estudantes que trabalhavam — 

diferentemente dos que não trabalhavam — não demonstravam o interesse em atuar como 

professores? Quais diferenças haviam no processo formativo ou na realidade desses sujeitos 

que influenciavam sua formação?  

Objetivamente, identificamos que o emprego tem uma influência significativa na 

formação dos licenciandos, que está relacionada com as condições objetivas de necessidade de 

sobrevivência e que são orientadas pela lógica do modo capitalista de produção. O processo de 

formação tende a ser determinado pelas demandas do mercado e pelas necessidades imediatas 

desses sujeitos.  

Se tomarmos o trabalho e a educação como categorias ontológicas do ser social, a partir 

do método materialista histórico dialético, a análise da relação entre essas duas categorias deve 

abarcar a sua processualidade histórica e suas contradições numa relação dialética. Outrossim, 

apreender a complexidade da realidade como síntese de múltiplas determinações exige que 

“toda parte da realidade que for tomada como objeto de compreensão e explicação deve ser 

analisada como parte de um todo'' (Mascarenhas, 2017, p. 65)”. 

Desse modo, reconhecemos a necessidade de aprofundar as investigações acerca do 

trabalhador-estudante que cursa licenciatura para apreender novas determinações e analisar as 

que, no primeiro momento, aparecem como dadas. Nosso propósito foi apreender, por meio da 

categoria da subjetividade, novas mediações que nos aproxima do movimento real do objeto, 

partindo da compreensão de que a subjetividade se forma sob condições sociais determinadas.  

Para isso, elaboramos o problema de investigação deste projeto do seguinte modo: Como as 

condições objetivas dos trabalhadores-estudantes que ingressam nos cursos de licenciatura da 

UFG regional Goiânia podem influenciar na formação de sua subjetividade? 

Essa pesquisa tem como objetivo principal apreender qual tipo de subjetividade a 

relação entre trabalho assalariado e graduação produz na vida pessoal do estudante-trabalhador 

para compreender como se dá essa relação entre trabalho e formação para os trabalhadores-

estudantes dos cursos de licenciatura da Universidade Federal de Goiás - UFG (Regional 

Goiânia) a partir das determinações recíprocas entre trabalho assalariado e formação em nível 

superior nos cursos de graduação; modalidade licenciatura.  

Como objetivos específicos: compreender de que forma tem se constituído a 

subjetividade do trabalhador estudante; investigar a influência do emprego na graduação e da 

graduação no emprego; conhecer as suas trajetórias, condições de trabalho e de estudos; e como 

essas determinidades se desdobram no processo de formação dos professores. 
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Este trabalho está divido em quatro capítulos. No primeiro, discutimos as categorias 

centrais para a compreensão do nosso objeto, ou seja, como a relação entre trabalho e educação 

se estabelece no processo de formação da juventude. De antemão, analisamos os fundamentos 

ontológicos da relação entre trabalho e educação e como essas categorias medeiam as relações 

sociais e de produção na sociedade capitalista. Buscamos explorar a categoria da ideologia e o 

seu papel na manutenção das relações de exploração. Também discutimos a educação sob a 

égide do capital, e os seus desdobramentos no papel da universidade no contexto brasileiro 

atual. Em seguida, buscamos apreender a categoria da juventude a partir das suas determinações 

psicossociais e nas disputas presentes nas concepções de juventude, além de identificar como a 

perspectiva hegemônica influencia na construção de um tipo sujeito jovem ideal. A partir das 

análises identificamos que a juventude é uma categoria social heterogênea, sendo permeada 

pelas contradições da nossa sociedade e que, também, é expressão das relações sociais 

constituídas historicamente. 

No capítulo seguinte, identificamos as características da juventude brasileira, situando-

a nessa relação entre trabalho e educação. E, com a utilização dos dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), confrontamos a representação ideológica da juventude. 

Nesse sentido, os dados nos permitiram demonstrar como a intensificação da crise do modo de 

produção capitalista recai diretamente nos ombros da população jovem em busca de melhores 

condições de sobrevivência, ainda mais em uma sociedade na qual predominam as formas de 

emprego precarizadas como parte de sua estrutura. E, por fim, analisamos os dados dos 

estudantes de graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG) a partir da pesquisa, que foi 

realizada em 2018 pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 

(FONPRACE). Por meio desses dados quantitativos, foi possível identificar a realidade dos 

estudantes matriculados na Universidade. 

No terceiro capítulo desse trabalho, realizamos a revisão de literatura com o intuito de 

identificar e analisar a produção acadêmico-científica que trata do tema. O critério temático 

referiu-se à seleção de pesquisas sobre a formação da subjetividade de trabalhadores-estudantes 

de licenciatura de universidades públicas que precisam conciliar trabalho e a formação. A 

investigação foi realizada por meio das plataformas de busca SciELO, portal de Periódicos 

Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), e 

Google Scholar. 

O total de trabalhos encontrados, por meio da combinação de descritores, foi de 872 

trabalhos, sendo 293 artigos, 356 dissertações, 111 teses, 55 trabalhos de conclusão de curso 

(TCC) e 57 resultados que classificamos como outros (resumos, resenhas, livros, páginas de 
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internet e etc.). Na revisão, também incluímos outros oito trabalhos que se adequam ao critério 

de inclusão, mas foram encontrados em outras buscas realizadas antes da revisão. Após leitura 

dos resumos, detectamos os trabalhos que não atendiam ao critério temático de inclusão e 

incluímos outros que traziam discussões pertinentes ao tema dessa pesquisa. Portanto, 

analisamos 37 trabalhos, divididos entre cinco teses de doutorado, 15 dissertações de mestrado, 

sete trabalhos de conclusão de curso e 10 artigos. 

Nesta primeira etapa, conseguimos identificar, por meio da investigação teórica e da 

revisão, que o perfil dos estudantes nas universidades públicas do país, hoje, é composto em 

sua maioria por jovens pertencentes a classe trabalhadora e que, em grande parte, desempenham 

algum tipo de trabalho assalariado. As questões que apareceram nos resultados da pesquisa 

monográfica também puderam ser constatadas em outras pesquisas que investigaram 

trabalhadores-estudantes e estudantes-trabalhadores que cursam outras licenciaturas. 

No último capítulo nos debruçamos nas análises das entrevistas realizadas com três 

trabalhadores-estudantes de licenciatura da UFG. A entrevista foi utilizada como uma estratégia 

metodológica para que pudéssemos apreender as contradições presentes entre os processos de 

formação da subjetividade dos sujeitos trabalhadores-estudantes e os sentidos subjetivos que 

são produzidos socialmente, com o intuito de captar nessas contradições um momento do real.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética com sujeitos humanos da Universidade 

Federal de Goiás (CEP-UFG) sob o parecer de número: 4.761.175. O principal critério para a 

entrevista foi selecionar trabalhadores-estudantes entre 18 e 29 anos, que continuaram 

trabalhando ao longo da graduação, mesmo que por algum período tenham ficado 

desempregados. Buscamos também indivíduos com diferentes tipos de vínculos empregatícios 

(um trabalhador/a formal – CLT, um trabalhador/a informal, e um microempreendedor/a 

individual - MEI). O objetivo foi realizar um recorte qualitativo que abarcasse a maior 

quantidade de elementos que pudessem nos aproximar das determinações que permeiam nosso 

objeto.  

Selecionamos os indivíduos por meio de grupos da UFG em rede social e realizamos as 

entrevistas com roteiros semiestruturados de maneira individual, com data e hora marcadas 

virtualmente pela plataforma Google Meet. As entrevistas tiveram uma duração aproximada de 

uma hora e meia e foram gravadas, mediante o consentimento e assinatura do Termo de 

consentimento livre e esclarecido pelos entrevistados. Utilizamos apenas a transcrição literal 

das entrevistas e atribuímos nomes fictícios aos participantes (Sol, Lua e Mar). 

Para a análise das entrevistas utilizamos como recurso metodológico a técnica da análise 

de conteúdo centrada na análise temática. Após a leitura e exploração das transcrições, 
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categorizamos as entrevistas por temas que estavam relacionados com as questões norteadoras 

do roteiro. A partir da identificação das 22 categorias iniciais, agrupamos os temas em três 

categorias finais. 

Na primeira categoria analisamos a relação entre o trabalho e a condição de classe na 

perspectiva de identificar os significados sociais das relações materiais a partir das experiências 

de trabalho e das condições objetivas dos trabalhadores-estudantes entrevistados. Assim como 

o encontrado nos referenciais e na revisão bibliográfica, os sujeitos entrevistados são jovens 

trabalhadores que se inserem de maneira extremamente precoce no mercado de trabalho em 

empregos precários, ou seja, informais, com salários baixos e com jornadas de trabalho 

estendidas.  

A condição de classe é, portanto, uma categoria central para o processo de formação da 

subjetividade dos trabalhadores-estudantes, pois suas experiências individuais de vida são 

marcadas pela necessidade de vender a sua força de trabalho para garantir a sua sobrevivência. 

Tal condição influência em suas relações com o emprego, com o desemprego, com suas 

perspectivas de futuro, de modo que as condições de precariedade do trabalho expressam a 

precarização da vida humana e na dessubejtivação da classe (Alves, 2021). Os indivíduos, tendo 

que lidar diariamente com a instabilidade, a falta de perspectiva e o excesso de cobrança, 

resistem ao massacre do capitalismo neoliberal sobre seus corpos e mentes.  

Dessa forma, o acesso ao ensino superior aparece como uma possibilidade de escapar 

dessa realidade. Como pudemos analisar na segunda categoria formação escolar e emprego, a 

trajetória de estudos e de ingresso no ensino superior público é constituída por diversas 

contradições que também tem impactam no processo de formação de suas subjetividades. As 

dificuldades que eles se deparam vão desde o esgotamento físico pelo cansaço de ter que 

conciliar as atividades de estudo com o trabalho até ao profundo sentimento de fracasso, não 

pertencimento e tristeza por não conseguir atender as demandas da graduação. Por outro lado, 

os trabalhadores-estudantes reconhecem a importância da universidade, de modo que a 

formação representa para eles não só a necessidade de sobrevivência, por meio de um diploma 

de ensino superior, mas também a aquisição de conhecimentos que contribuem para sua 

formação política e social.  

Assim, na última categoria nos propomos a analisar os elementos subjetivos presentes 

na relação do trabalhador-estudante na universidade e como esses processos impactam na 

formação em licenciatura.  É evidente, a partir do identificado nas entrevistas e referências, que 

o projeto de educação do capital forma a subjetividade dos estudantes na medida em que o 

acesso aos níveis mais elevados de ensino continuam associados com a formação para a 
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reprodução da mão de obra necessária à sociedade capitalista. Por outro lado, identificamos 

resistências e a apropriação da formação em uma perspectiva que extrapole a necessidade 

primária de assegurar as suas sobrevivências.  
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1 Trabalho, educação e universidade no Brasil 

1.1 Fundamentos da Relação Trabalho e Educação  

Para apreendermos o movimento real do processo de formação da subjetividade dos 

trabalhadores que ingressam na universidade pública para cursar um curso de licenciatura, 

precisamos inicialmente buscar compreender como as categorias trabalho e educação 

estabelecem mediações fundamentais nesse processo. De antemão, partiremos da compreensão 

Lukacsiana, fundamentada por Marx, que “nenhuma dessas categorias pode ser adequadamente 

compreendida se for considerada isoladamente'' (Lukács, 2013, p. 40). No entanto, o autor 

destaca a necessidade de decompor as categorias em uma análise analítico abstrata para, em 

seguida, retomar ao processo de compreensão do complexo do ser social em sua totalidade.   

O trabalho é a categoria central para a análise do ser social, pois ele é a única categoria 

que não tem em sua essência um caráter que já é puramente social. Cabe ressaltar que a 

categoria trabalho não se isola das outras categorias, de modo que elas vão surgindo por meio 

do trabalho, mas não de maneira sucessiva e sim em processos que ocorrem simultaneamente 

(Lukács, 2013). Portanto, o trabalho é o modo pelo qual o ser humano faz um intercâmbio 

material com a natureza, modificando-a ao mesmo tempo em que modifica a si através de sua 

própria ação (Marx, 2017). 

Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro caráter de 

transição: ele é, essencialmente, uma inter-relação entre homem (sociedade) e 

natureza, tanto inorgânica (ferramenta, matéria-prima, objeto do trabalho etc.) 

como orgânica, inter-relação que pode figurar em pontos determinados da cadeia 

a que nos referimos, mas antes de tudo assinala a transição, no homem que 

trabalha, do ser meramente biológico ao social (Lukács, 2013, p. 44). 

 

Compreendemos, então, a categoria trabalho sob forma exclusivamente humana, visto 

que ele não é apenas instintivo, natural e inerente ao ser humano. Os animais adaptam-se à 

natureza, não a transformam, não superam o limite do instinto, enquanto os seres humanos 

modificam a natureza para que ela se adapte às suas necessidades. É a capacidade teleológica 

do ser humano uma das características que o distingue de qualquer outro animal, porque todo 

pôr teleológico já nasce (já tem carregado em sua essência) um fim. Esse ato de pôr possibilita 

que a consciência dê início a um processo real. Ele precisa de um autor consciente, ou seja, cuja 

consciência tenha uma finalidade (Lukács, 2013, p. 48). Nesse sentido, os seres humanos têm 

o produto do seu trabalho projetado antes mesmo dele ser realizado e, assim,  

no final do processo de trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente 

na representação do trabalhador no início do processo, ou seja, um resultado que 

já existia idealmente. Isso não significa que ele se limite a uma alteração da forma 
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do elemento natural; ele realiza neste último, ao mesmo tempo, a finalidade 

pretendida, que, como ele bem o sabe, determina o modo de sua atividade com a 

força de uma lei, à qual ele tem de subordinar sua vontade. E essa subordinação 

não é um ato isolado. Além do esforço dos órgãos que trabalham, a atividade 

laboral exige a vontade orientada a um fim, que se manifesta como atenção do 

trabalhador durante a realização de sua tarefa, e isso tanto mais quanto menos esse 

trabalho, pelo seu próprio conteúdo e pelo modo de sua execução, atrai o 

trabalhador, portanto quanto menos este último usufrui dele como jogo de suas 

forças físicas e mentais (Marx, 2017, p. 256). 

  

No processo de trabalho, através dos objetos de trabalho que são fornecidos pela 

natureza e dos meios de trabalho, que são as condições que possibilitam transformar os objetos 

de trabalho em produto, há um determinado fim já idealizado pelo trabalhador.  E, assim, no 

fim desse processo, tem-se no produto obtido a objetivação da subjetividade do trabalhador.  

Desse modo, todo o produto do trabalho tem incorporado em si o trabalho de quem o produziu. 

E a transformação dos objetos de trabalho em produto satisfaz necessidades que além de 

naturais são também sociais e históricas. Por isso, o trabalho se caracteriza como um “salto, por 

meio do qual já não nos encontramos dentro da esfera da vida orgânica, mas em uma superação 

de princípio, qualitativa, ontológica” (Lukács, 2013, p. 45). 

O salto ontológico qualitativo representa uma ruptura com a continuidade e com o 

desenvolvimento daquilo que é natural mas não como um nascimento gradativo de uma nova 

forma a partir do que já estava posto (Lukács, 2013, p. 46). Assim, quando o homem transforma 

a natureza por meio do trabalho, no sentido de satisfazer uma necessidade, ele coloca em xeque 

as próprias determinações biológicas. A complexificação dessas necessidades também 

transforma as relações sociais e é a partir dessa base que o homem produz e reproduz sua vida 

material.  

A substância da atividade do trabalho se localiza na unidade estabelecida entre 

pensamento, ação e o resultado que se manifesta como objetividade posta.  A teleologia 

representa a ação consciente do ser humano sobre a realidade, por meio da prévia ideação e da 

causalidade posta. Nesse sentido, o trabalho é práxis que se efetiva a partir de um pôr 

teleológico do sujeito que implica um conhecimento e um pôr dos processos naturais causais 

(Lukács, 2013 p.78). Toda e qualquer atividade posterior ao trabalho será sempre uma atividade 

teleológica. A forma dor pôr teleológico do trabalho aparece em todos os modos da atividade 

humana, mas de formas qualitativamente distintas. 

 Essas formas superiores das práticas sociais, que surgem no processo de 

complexificação da atividade humana, correspondem à objetividade social. E “destaca-se em 

primeiro plano a ação sobre outros homens, cujo objetivo é, em última instância – mas somente 
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em última instancia –, uma mediação para a produção de valores de uso (Lukács, 2013, p.83). 

Ou seja, visam transformar a consciência dos seres humanos, para que eles possam realizar uma 

mudança efetiva na realidade o que constitui um pôr teleológico secundário que também 

implica o conhecimento dos meios de uma objetividade e a capacidade de transformar (Lukács, 

2013).  

De acordo com Duarte (1993) é a partir dos processos de objetivação e apropriação que 

ocorre a produção de novas necessidades humanas e isso possibilita o desenvolvimento 

histórico. A relação entre objetivação e apropriação também acontece na produção de 

instrumentos já existentes e não apenas na criação de algo novo. E não se reduz a produção de 

instrumentos, mas também ocorre na constituição da linguagem e das relações sociais. A 

comunicação é fundamental para o desenvolvimento da atividade vital por ela ser uma atividade 

coletiva, dessa forma  

A gênese da linguagem, enquanto objetivação do pensamento humano, é, ao mesmo 

tempo, a história da apropriação, pelo pensamento, das estruturas de comunicação que 

vão sendo objetivadas na linguagem, Essas estruturas são apropriadas pelos homens 

transformando-se em estruturas de pensamento, num processo infinito. A apropriação 

da linguagem é a apropriação da atividade histórica e social de comunicação que nela 

se acumulou, se sintetizou. Nesse sentido pode-se afirmar que a linguagem é uma síntese 

da atividade do pensamento (Duarte, 1993, p.37). 

 

Isto é, a objetivação do pensamento em linguagem está associado também como “um 

ato que se supera”, porque a necessidade de comunicação cria novas necessidades. Da mesma 

forma as relações sociais ao serem objetivadas vão produzindo formas de agir socialmente que 

são produto dessas objetivações ao longo da história (Duarte, 1993). Para que os indivíduos se 

objetivem e se apropriem do gênero humano eles precisam se apropriar dos produtos da história 

humana, isso é condição para a constituição da sua singularidade. O mínimo a ser apropriado 

para a sobrevivência do indivíduo é determinado pelas condições concretas da sua vida 

imediata. 

Duarte (1993) evidencia que a relação com outros indivíduos é fundamental no processo 

de apropriação. E por isso,  

a formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo quando 

essa educação se realiza de forma espontânea, isto é, quando não há uma relação 

consciente (tanto de parte de quem educa, quando de parte de quem age como mediador) 

com o processo educativo que está se efetivando no interior de uma determinada prática 

social (Duarte, 1993, p.47-48). 
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Nesse sentido, a formação dos indivíduos enquanto seres sociais se estabelece em 

relação com a forma de educação concreta da sociedade à qual estes indivíduos pertencem. Para 

Martins (2011, p. 212),  

o processo de aquisição das particularidades humanas, isto é, dos comportamentos 

complexos culturalmente formados, demanda a apropriação do legado objetivado pela 

prática histórico-social.  Os processos de internalização, por sua vez, se interpõem entre 

os planos das relações interpessoais (interpsíquicas) e das relações intrapessoais 

(intrapsíquicas); o que significa dizer:  instituem-se a partir do universo de objetivações 

humanas disponibilizadas para cada indivíduo singular pela mediação de outros 

indivíduos, ou seja, por meio de processos educativos. 

 

Compreendemos que a educação “é ao mesmo tempo, uma exigência do e para o 

processo de trabalho, bem como é, ela própria, um processo de trabalho (Saviani 2013, p. 11).” 

Como trabalho não material, na perspectiva de que na atividade o produto não se separa do ato 

de produzir, a educação produz o conhecimento por meio da ciência, da ética e da arte. O 

trabalho educativo em uma perspectiva histórico-ontológica  

é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. 

Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 

elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie 

humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado, e concomitantemente, 

à descoberta das formas mais adequadas de atingir esse objetivo (Saviani, 2013, 

p. 13). 

 

Nessa perspectiva, o trabalho educativo tem a potencialidade de produzir a humanidade 

constituída historicamente pelo gênero humano nos indivíduos singulares por meio da 

apropriação da cultura no seu processo de formação. Outro ponto fundamental é que o trabalho 

educativo deve ser uma produção direta e intencional que tem uma finalidade específica, ou 

seja, objetiva a humanização a partir da relação entre educador e educando (Duarte, 2012a).  

Sendo assim, “a educação adquire real significado como objeto da reflexão ontológica 

somente quando analisada como um dos complexos que compõem o ser da sociedade. Mas 

como o ser da sociedade é histórico, a essência ontológica da educação só pode ser 

compreendida numa perspectiva historicista. (Duarte, 2012a, p. 38),”  

O desenvolvimento da educação está vinculado ao processo de divisão do trabalho. A 

princípio esta divisão ocorre por meio de relações causais ou naturais, e só se torna efetivamente 

divisão do trabalho quando ocorre uma divisão entre trabalho material e trabalho intelectual.  

A partir desse momento, a consciência pode de fato imaginar que é algo mais do 

que a consciência da prática existente, que ela representa realmente algo, sem 

representar algo real. A partir desse momento a consciência está em condições de 



28 

 

se emancipar do mundo e de passar à formação da teoria “pura”, teologia, 

filosofia, moral, etc. (Marx & Engels, 1998, p. 26). 

 

Se antes do processo de divisão do trabalho a educação era apenas a nível imediato, 

correspondendo ao processo de sobrevivência, com a divisão a escolarização se torna necessária 

apenas para as classes que não se dedicavam ao processo de produção. A educação escolar era, 

nas sociedades pré-capitalistas, uma forma secundária para a produção. No entanto, mesmo sob 

esse caráter secundário, ela gerou “objetivações enriquecedoras do gênero humano” (Duarte, 

2012a, p. 42).  

A divisão do trabalho tem um caráter social e não meramente técnico, de modo que toda 

divisão do trabalho é histórica e social. A necessidade da educação escolar como necessidade 

de socialização do saber surge como demanda na sociedade capitalista em que ela se torna um 

tipo específico de atividade humana formadora.  

Contudo, surge daí uma contradição inerente a esse processo, já que essa necessidade 

de socialização não pode se efetivar no modo de produção capitalista devido às suas condições 

histórico-estruturais. A educação do trabalhador necessária ao capital demanda que esse 

internalize sua sociabilidade como uma segunda natureza.  

Retomaremos a discussão do trabalho a partir da forma que ele assume na sociedade 

capitalista e a sua relação com a educação também sob a égide desse modo de produção e 

reprodução da vida. Esses elementos nos darão as ferramentas para compreender a 

especificidade do nosso objeto inserido na totalidade social.   

O ser humano, no seu processo de objetivação e apropriação da natureza, não domina o 

percurso da história que ele mesmo cria. “O homem pode se alienar de suas forças essenciais 

porque elas são necessariamente forças objetivadas no processo histórico” (Duarte, 1993, p. 

73). Isso significa que, mesmo o trabalho como atividade vital sendo o elemento fundante do 

gênero humano, ao longo do processo histórico com a complexificação das necessidades 

humanas e desenvolvimento das forças produtivas, com a divisão social do trabalho e a 

instituição da propriedade privada, o trabalho torna-se abstrato, e 

 com a valorização do mundo das coisas (sachnwelt) aumenta em proporção direta 

a desvalorização do mundo dos homens (mensshenwelt). O trabalho não produz 

somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma 

mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral. Este 

fato nada mais exprime, senão: o objeto (gegenstand) que o trabalho produz, o 

seu produto, se lhe defronta como um ser estranho, como um poder independente 

do produtor (Marx, 2010, p. 80). 
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O processo de alienação do trabalho, segundo Marx (2010), ocorre em quatro 

momentos: no estranhamento do trabalhador com sua produção, ou seja, do trabalho como sua 

atividade vital, com o produto do seu trabalho. Por conseguinte, o estranhamento de si enquanto 

ser genérico e do outro ser humano. No ato da produção, a sua atividade aparece de maneira 

exteriorizada para o trabalhador. Sua própria produção produz sua desefetivação. Afinal, o 

produto do seu trabalho não lhe pertence e quanto mais ele produz, menos produtos lhe 

pertence.  

O trabalho é externo (äusserlich) ao trabalhador, isto é, não pertence ao seu ser, 

que ele não se afirma, portanto, em seu trabalho, mas nega-se nele, que não se 

sente bem, mas infeliz, que não desenvolve nenhuma energia física e espiritual 

livre, mas mortifica sua physis e arruína o seu espírito. O trabalhador só se sente, 

por conseguinte em primeiro lugar, junto a si [quando] fora do trabalho e fora de 

si [quando] no trabalho. [...] O seu trabalho não é, por isso, a satisfação de uma 

carência, mas somente um meio para satisfazer necessidades fora dele. Sua 

estranheza (Fremdheit) evidencia-se aqui [de forma] tão pura que, tão logo 

inexista coerção física ou outra qualquer, foge-se do trabalho como de uma peste. 

O trabalho externo, o trabalho no qual o homem se exterioriza, é um trabalho de 

autossacrifício, de mortificação. [...] é a perda de si mesmo (Marx, 2010, p. 82–

83). 

 

No trecho supracitado, Karl Marx descreve o trabalho alienado como a “perda de si 

mesmo”. Isso significa que o trabalho sob forma alienada provoca no ser humano um processo 

de desumanização, em que o trabalhador é levado à condição de “coisa” e, por conseguinte, 

passa a valer bem menos do que a mercadoria que ele produz. Ao não possuir o produto de seu 

trabalho, o ser humano tem arrancado de si sua vida genérica, pois sua objetividade é externa 

ao seu corpo, de modo que não há a possibilidade de se apropriar do seu corpo inorgânico. Sua 

vida genérica transforma-se em apenas “um meio da sua existência individual” (Marx, 2010, p. 

85). 

Em virtude disso, o ser humano se aliena do próprio ser humano, ou seja, não reconhece 

no outro sua humanidade já que ambos estão estranhados de sua essência humana. Sua atividade 

vital (o trabalho) não se efetiva como processo de humanização, mas como satisfação de uma 

carência imediata (necessidade de sobrevivência), porque essa atividade vital não é consciente.  

A divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual promove um desenvolvimento 

unilateral dos indivíduos — independentemente do tipo de trabalho que eles desenvolvam. Isso 

acaba limitando o ser humano enquanto força produtiva. O avanço da maquinaria e do 

desenvolvimento tecnológico exige, cada vez mais, trabalhadores pouco habilidosos e mais 

mecanizados (Enguita, 1993). Mesmo nos trabalhos mais simples, eles se tornam extremamente 

penosos para o trabalhador que, por causa dessa divisão, não compreende o processo de 
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trabalho; ao mesmo tempo em que o trabalho simplificado embrutece o trabalhador, 

representando limitação e miséria. Em contrapartida, uma parcela acessa a riqueza produzida e 

a expansão cultural.  

O princípio educativo dominante na sociedade capitalista é o trabalho sob sua forma 

assalariada, por isso educa-se os trabalhadores com o objetivo de formar esse tipo humano que 

atenda às necessidades do modo de produção. Mas não só dela: atenda, também, as necessidades 

políticas e ideológicas da classe que detém os meios de produção. Para além da instrução 

oferecida pela escola, o capital desenvolve um processo de formação política que ocorre fora 

dela. 

Há de se ressaltar que, para ambas as classes fundamentais, o trabalho é princípio 

educativo. O que dá o caráter substancial que diferencia ambas as concepções é 

que o trabalho do ponto de vista do capital é apenas fator da produção capitalista 

e, portanto, o trabalho é elemento componente do capital.  Do ponto de vista da 

classe trabalhadora, o trabalho não se limita à condição coisa de força de trabalho 

empregada assalariadamente na produção de mercadorias, mas se constitui como 

produção da vida material, criação e autocriação humana (Silva, 2017, p. 162).     
 

Sendo a estrutura social e política de uma sociedade determinada pela produção, essas 

determinações são as bases e os limites para a produção da existência dos indivíduos, não as 

representações que eles criam da realidade. Logo, as ideias e a consciência são formadas a partir 

da atividade material.  

São os homens que produzem suas representações, suas ideias etc., mas os 

homens reais, atuantes, tais como são condicionados por um determinado 

desenvolvimento de suas forças produtivas e das relações que a elas 

correspondem, inclusive as mais amplas formas que estas podem tomar. A 

consciência nunca pode ser mais que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu 

processo de vida real. E, se, em toda a ideologia, os homens e suas relações nos 

aparecem de cabeça para baixo como em uma câmera escura, esse fenômeno 

decorre de seu processo de vida histórico, exatamente como a inversão dos objetos 

na retina decorre de seu processo de vida diretamente físico. (Marx & Engels, 

1998, p. 19) 

 

Dois pontos são cruciais para serem destacados: que a consciência é histórica e se forma 

na práxis; e que a ideologia se estabelece a partir de uma realidade que se apresenta como 

falseada, invertida. É por meio da ideologia que a classe dominante transforma os seus 

interesses particulares em universais, buscando ocultar a relação antagônica entre as classes. 

Conforme explicitam Marx e Engels (Marx & Engels, 1998, p. 48),  

os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os 

pensamentos dominantes; em outras palavras, a classe que é o poder material 

dominante numa determinada sociedade é também o poder espiritual  dominante. 

A classe que dispõe dos meios da produção material dispõe também dos meios da 
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produção intelectual, de tal modo que o pensamento daqueles aos quais são 

negados os meios de produção intelectual está submetido também à classe 

dominante. Os pensamentos dominantes nada mais são do que a expressão ideal 

das relações materiais dominantes; eles são essas relações materiais dominantes 

consideradas sob forma de ideias, portanto a expressão das relações que fazem de 

uma classe a classe dominante; em outras palavras, são as ideias de sua 

dominação. 

 

Dessa maneira, a ideologia como expressão ideal da relação de dominação e exploração 

tem o potencial de naturalizar essas relações tornando as ideias da classe que detém os meios 

de produção hegemônica, no sentido de produzir consenso entre as classes que possuem 

interesses antagônicos. Marx e Engels (1998), ao tratarem da divisão do trabalho na sociedade 

capitalista, apontam que a divisão entre o trabalho manual o intelectual aparece também dentro 

da classe dominante; as ideias propagadas por essa classe têm de ser assimiladas como ideias 

pertencentes a todo o conjunto da sociedade para que elas assumam um caráter de 

universalidade. 

A produção e disseminação da ideologia dominante é tarefa dos intelectuais orgânicos 

da classe dominante. Para Gramsci (1982), todos os seres humanos são intelectuais, mas 

existem indivíduos que elaboram teorias e ideias que representam os interesses de sua classe e 

são responsáveis pela função do trabalho intelectual. São eles os intelectuais orgânicos e 

exercem suas funções a partir de uma relação que é mediada pelas superestruturas da sociedade, 

sendo elas a sociedade civil e o Estado.  

Estas funções são precisamente organizativas e conectivas. Os intelectuais são os 

"comissários" do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da 

hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do consenso "espontâneo" dado 

pelas grandes massas da população à orientação impressa pelo grupo fundamental 

dominante à vida social, consenso que nasce "historicamente" do prestígio (e, 

portanto, da confiança) que o grupo dominante obtém, por causa de sua posição e 

de sua função no mundo da produção; 2) do aparato de coerção estatal que 

assegura "legalmente" a disciplina dos grupos que não "consentem", nem ativa 

nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade, na previsão dos 

momentos de crise no comando e na direção, nos quais fracassa o consenso 

espontâneo (Gramsci, 1982, p. 11).  

 

É a partir dessas estruturas que se opera a disseminação da ideologia dominante. Cabe 

ressaltar aqui que, na sociedade capitalista, o Estado surge como uma instituição mediadora dos 

conflitos de classe, que opera jurídica e politicamente no sentido de manter as condições gerais 

da exploração e as relações sociais de produção burguesas, sobretudo, a propriedade privada. 

Portanto, para essa classe não basta o domínio dos meios de produção, é preciso também 

dominar ideologicamente todas as esferas da vida social e individual. Isso significa estabelecer 
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um poder hegemônico de direcionamento da cultura, moral, educação e política de acordo com 

os seus interesses para toda a sociedade.  

Enguita (1993, p. 186) salienta que “as necessidades que são de ordem econômica, 

política ou ideológica da sociedade se convertem por um processo de interiorização em 

necessidades próprias dos indivíduos”.  Nesse ínterim, de um lado, a educação escolar tem um 

papel fundamental nos processos de interiorização das necessidades do capital como expressão 

das necessidades dos indivíduos. No entanto, por outro lado, não podemos esquecer do seu 

duplo caráter que também possibilita o acesso aos conhecimentos produzidos pela humanidade.  

A educação na sociedade capitalista também toma a forma de uma mercadoria que serve 

principalmente para valorizar outra mercadoria: o trabalhador.  

 O ensino é a qualificação da força de trabalho, parte do processo de produção 

desse valor de uso da força de trabalho que consiste em produzir um valor de troca 

superior ao próprio. A educação apresenta-se assim como o processo de conversão 

do trabalho simples em trabalho complexo, ou de qualificação do trabalho em 

geral. Produz uma força de trabalho capaz de gerar um valor de troca maior no 

mesmo tempo.  Para produzir isso, é necessário consumir-se toda urna quantidade 

de horas de trabalho vivo, como são as jornadas dos educadores e as dos próprios 

alunos (na realidade, os anos), assim como de trabalho morto, cristalizado em 

objetos como os materiais que se empregam no processo educativo, os edifícios, 

etc.  Todo esse tempo de trabalho vivo ou morto incorpora-se à mercadoria força 

de trabalho, ou, digamos melhor, a seu valor, independentemente do tempo que 

possa tardar aquela em se a presentar à venda no mercado. O fato de que a mesma 

atividade possa servir e sirva simultaneamente a outras fins não altera em nada a 

validade do que foi dito (Enguita, 1993, p. 189).   

 

Assim, a educação sob a lógica burguesa é reduzida a fator de produção. Assim como o 

trabalho, em sua forma alienada ela aparece como uma necessidade para a reprodução dos 

indivíduos como mão de obra. Por isso, a pedagogia capitalista toma a frente no processo 

formativo dos trabalhadores.   

A hegemonia nascida na fábrica tem como seu corolário um processo complexo, 

dinâmico e imbricado de reprodução da força de trabalho, que envolve dinâmicas 

muito variadas nos níveis econômicos, políticos e culturais. Isso significa que a 

reprodução da força de trabalho passa a se constituir como objeto de preocupação 

intrínseca aos objetivos da produção de mercadorias, envolvendo, desse modo, 

políticas de formação que têm sua origem no interior da produção por meio dos 

mecanismos de organização do trabalho. Isso significa que a formação da força 

de trabalho passa a ser objeto de intervenção sistemática e intencional, baseada 

em teorias, proposições e métodos que constituem a pedagogia capitalista. Formar 

os trabalhadores passa a ser objeto de intervenção do capital, o que até então era 

determinado, sobretudo, pelas corporações de ofício e pelas próprias tradições de 

formação e qualificação dos trabalhadores que dominavam seu ofício e os 

socializavam na relação entre mestres e companheiros (Silva, 2017, p. 186).  
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O capital na busca de omitir os antagonismos e conflitos produzidos pela contradição 

entre capital e trabalho necessita, além da dominação e controle por meio da força e da coerção, 

da hegemonia. A partir disso o autor aponta que a pedagogia do trabalho capitalista forma a 

personalidade viva dos trabalhadores no sentido de que elas atuam a partir da forma organizada 

pela esfera produtiva. Isso extrapola a associação de saberes, técnicas, e comportamentos, mas 

significa também uma conformação da subjetividade do trabalhadores.  

 Para tanto, discutiremos a seguir como o capital vem intervindo nas últimas décadas na 

educação, de maneira direta e indireta, para assegurar sua contínua expansão e lógica de 

exploração. 

1.2 Capitalismo Neoliberal e Educação 

A crise do sistema capitalista, desencadeada em meados da década de 1970 pela queda 

da produção, impulsionou o fracasso do estado de “bem estar social” e acirrou a luta de classes 

que engendrou também uma crise hegemônica do capitalismo. Como alternativa à crise, a 

ideologia neoliberal se estabeleceu através de um profundo processo de transição do modo de 

acumulação do capital, bem como na reorganização do Estado e elaboração de uma base 

cultural do capitalismo contemporâneo (Antunes, 2011).  

A esfera da produção, que antes se pautava pela produção padronizada e em larga escala, 

perpassa por um processo de reestruturação produtiva que tem como base a lógica da 

acumulação flexível. Essa, aliada à globalização e aos avanços tecnológicos, demarcou uma 

nova organização dos modos de trabalho. Para Harvey (2008, p. 140), a acumulação flexível 

É marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na 

flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e 

padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção 

inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, 

novos mercados e, sobretudo taxas altamente intensificadas de inovação 

comercial, tecnológica e organizacional.  

 

O marco da reestruturação produtiva se instaura com o chamado modelo “toyotista”, 

que surgiu com a criação da fábrica da Toyota no Japão. A partir da década de 1950, foi 

desenvolvido e aplicado em outros setores industriais e, também, em outros países. O chamado 

modelo flexível atingiu todos os setores da economia e do Estado. A nova forma de organização 

do trabalho também se instituiu como pressuposto de um novo modo de vida.  O modus 

operandi desse modelo se fundamentou na desconcentração da produção - via terceirização, 

inserção da tecnologia no processo produtivo e no setor de serviços, horizontalizarão da 

estrutura organizacional e novas técnicas de gestão da força de trabalho.   
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A partir de tais mudanças, podemos compreender que a reconfiguração do mundo do 

trabalho estabeleceu novas estruturas no controle dos processos de trabalho, que modificou a 

base social do capitalismo contemporâneo. No modelo toyotista, esse controle deixa de ser 

objetivo e passa a ser subjetivo, ou seja, ele modifica e cria novas formas de ser do modelo 

Taylor-fordista. Sendo assim, a reestruturação no setor produtivo exigiu também adequar os 

trabalhadores aos novos padrões estabelecidos.  

Cabe aqui ressaltar que as mudanças ocorreram no padrão de acumulação e não no modo 

de produção (Antunes, 2009).  Com efeito, a base do modo capitalista de produção continua 

sendo a exploração do trabalho vivo. Isto é, mesmo com o desenvolvimento das forças 

produtivas e avanço tecnológico, para que o capital reestruturasse o padrão de acumulação e 

recuperasse as taxas de lucro, se fez necessário reduzir as políticas de bem estar social, salários 

e conquistas da classe trabalhadora; aumentando, assim, os processos de exploração. 

 Se um dos fatores preponderantes para a crise foi o conflito entre capital e trabalho, o 

aumento da precarização e exploração provocaria um acirramento mais elevado desses conflitos 

e, consequentemente, uma queda ainda maior nas taxas de lucro. Sendo assim, uma das 

demandas centrais do capital esteve voltada para o projeto de formação do “trabalhador de novo 

tipo”, ou seja, era necessário que a força de trabalho se conformasse ao processo de 

reestruturação. Para isso, o mercado necessitava de trabalhadores que fossem polivalentes, 

flexíveis, altamente produtivos, mas, principalmente, resilientes à intensificação da 

precarização e do aumento da exploração (Antunes, 2011).  

Aliado a esses fatores, Oliveira (2013, p. 110) aponta que as mudanças no mundo do 

trabalho neste contexto de reestruturação também geraram   

mudanças de atitudes dos jovens em relação ao trabalho, principalmente para as 

classes populares, (que) se dá primeiramente através de uma ruptura da 

transmissão intergeracional que ocorre no seio da própria família. Durante os anos 

de 1990, a relativa ausência de perspectiva de futuro profissional operário levou 

as famílias, principalmente aquelas cujos pais eram operários especializados, a 

orientar os filhos a prolongar os estudos.  Se até então o destino dos filhos dos 

operários era fábrica, agora se estabelecia uma nova configuração que 

transformaria profundamente as relações entre as gerações e o trabalho.    

 

O autor ainda destaca que esse prolongamento e investimento no processo de 

escolarização promoveu uma ruptura dos jovens com sua cultura de origem. A relação com a 

profissão se estabelece de maneira diferente: não há mais um orgulho e um desejo de seguir a 

profissão dos pais, já que a condição de operário expressa a degradação do trabalho. E isso 

provoca novas formas de representação do trabalho para esses jovens.  
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Outrossim, as novas exigências da produção estavam voltadas para a contratação de 

profissionais mais qualificados e especializados, no sentido de que o trabalho manual simples 

passa agora a ser executado pelas máquinas e a necessidade é de que os trabalhadores se tornem 

aptos a controlar as máquinas de alta tecnologia e que tivessem múltiplas competências para 

lidar com diferentes tipos de trabalho. Para Frigotto (2010b, p. 82), 

o impacto sobre o conteúdo do trabalho, a divisão do trabalho, a quantidade de 

trabalho e a qualificação é crucial. Ao mesmo tempo que se exige uma elevada 

qualificação e capacidade de abstração para o grupo de trabalhadores estáveis 

(mas não de todo) cuja exigência é cada vez mais de supervisionar o sistema de 

máquinas informatizadas (inteligentes!) e a capacidade de resolver, rapidamente 

problemas, para a grande massa de temporários, trabalhadores “precarizados” ou, 

simplesmente, para o excedente de mão de obra, a questão da qualificação e, no 

nosso caso de escolarização, não se coloca como problema para o mercado . 

 

Nesta nova organização social da produção em que os mecanismos de coerção agora se 

estabelecem como normas e valores que vão sendo interiorizados pelos indivíduos, os processos 

de alienação do trabalho se desenvolvem de maneira muito mais complexa e provocam o 

envolvimento subjetivo e psicológico para atender as demandas da organização. Para Heloani 

e Piolli (2014, p. 124), a manipulação do inconsciente fica fundada em expectativas de 

reconhecimento dos trabalhadores pelo seu trabalho.  

Tais expectativas são criadas e alimentadas por diversos mecanismos que são 

constituintes do "espírito toyotista”, os quais são legitimados pela linguagem por meio de 

discursos que vão sendo incorporados e reproduzidos dentro do ambiente de trabalho. Como 

exemplo desses mecanismos, podemos citar: a individualização exacerbada provocada pelo 

estímulo à competição; a constante necessidade de formação continuada para acompanhar os 

avanços tecnológicos; os sistemas de avaliações e bonificações por produtividade; e, 

principalmente, por os trabalhadores agora se encontrarem em uma lógica em que não há 

estabilidade e que são permanentemente cobrados e responsabilizados pelo seu desempenho 

(Heloani & Piolli, 2014). 

A forma de ser e de pensar das organizações se disseminam por todas as esferas sociais 

e estruturam o modo de ser e pensar dos indivíduos na sociedade contemporânea. Nesse sentido, 

a mudança na estrutura produtiva pressupõe uma mudança na formação dos sujeitos. A base 

cultural do capitalismo contemporâneo se estrutura em consonância com as prerrogativas do 

modelo toyotista como base da ideologia neoliberal. Chamamos a atenção para o fato de que 

o ‘pensamento neoliberal’ não se restringe a uma mudança ou mudanças do 

discurso político liberal, nem aos diversos aspectos da formação de consenso 

veiculados pela mídia ou pelo discurso governamental, ou mesmo pelo discurso 
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dos diversos sujeitos políticos coletivos que fazem sua apologia. Dizer que é um 

ideário, ou uma ‘doutrina’, não está incorreto, mas pode fazer pensar que o 

neoliberalismo é uma falácia, uma fraude, um discurso enganoso, provocador de 

uma falsa consciência; ou, por outro lado, ser um mero discurso de professores de 

economia sem compromisso científico, produtores de panfletos sem importância 

ou embasamento teórico. Esta é realmente a primeira impressão que alguns textos 

principais de divulgação nos trazem, a nós que não concordamos com suas 

premissas conservadoras fundamentais, com seu discurso assumido de classe 

dominante e exploradora, que tenta manter esta hegemonia. Pensar desta forma é 

subestimar, ou mesmo desconsiderar a força ideológica que imprime ao 

neoliberalismo uma materialidade, e desconsiderar também a historicidade de sua 

consolidação (Melo 2004, p.4-5 como citado em Neves, 2004, p. 2).   

 

Os valores neoliberais da meritocracia, individualismo e política do Estado mínimo 

passaram a conduzir os projetos políticos, econômicos e sociais que são direcionados 

principalmente para os países “menos desenvolvidos” (Neves, 2004). No Brasil, o projeto 

neoliberal se desenvolve tardiamente (a partir da década de 1990), com o Plano Real e as 

políticas de privatização e “modernização” implementadas pelo governo FHC. Conforme 

aponta Neves (2004, p. 5), esse projeto teve continuidade com o governo Lula, sob a perspectiva 

de um  

projeto de adaptação ou reeducação técnica e ético-política da população 

brasileira ao projeto de sociabilidade cujo horizonte se restringe à “humanização” 

do capitalismo, de acordo com os preceitos políticos da chamada Terceira Via (ou 

Nova Esquerda, nova Social-Democracia), neste projeto de neoliberalismo 

requentado e requintado (Lima,2003) a educação escolar tem papel de relevo. 

 

Nessa ótica, o controle da educação pelo bloco hegemônico se faz imprescindível, já 

que as novas formas de dominação implementadas na relação de trabalho se estabelecerão não 

pelo controle objetivo, no qual se fundamentava o padrão Taylor/Fordista, mas pela formação 

de consenso ativo a partir de novos mecanismos de controle subjetivo dos trabalhadores. 

 Para formar o trabalhador de novo tipo, era preciso também reestruturar a educação. 

Nesse sentido, são aplicadas nas instituições educativas ferramentas e estratégias que visam 

cada vez mais retirar do Estado o compromisso social de garantir a formação dos indivíduos, 

seja a formação básica até a formação nos mais altos níveis para toda a população. Essa estrutura 

possibilita tanto o crescimento de empresas dentro da esfera educacional quanto o aumento da 

desigualdade social e intelectual; visto que aqueles que não tem condições de investir em 

educação acabam destinados às funções mais precárias.  

A escola passa a ser organizada, então, sob interesses individualistas e mercantis, e 

devem seguir o modelo de funcionamento das empresas, em que impera o gerencialismo. Para 

Laval (2004, p. 15) o neoliberalismo objetiva a  
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eliminação de toda "rigidez" inclusive psíquica, em nome da adaptação às situações as 

mais variadas que o indivíduo encontra, tanto no seu trabalho quanto na sua existência. 

A economia foi colocada, mais do que nunca, no centro da vida individual e coletiva, 

sendo os únicos valores sociais legítimos os da eficácia produtiva, da mobilidade 

individual, mental e afetiva e do sucesso pessoal. Isso não pode deixar ileso o conjunto 

do sistema normativo de uma sociedade e seu sistema de educação. 

 

Assim, na perspectiva liberal e neoliberal, a educação serve as demandas do capital e, a 

partir dessa concepção que analisa a sociedade como sendo constituída por fatores, a educação 

é também um fator. Apontamos para a necessidade da compreensão da teoria do capital 

humano, pois ela apreende a educação e suas especificidades na sociedade capitalista.  

Frigotto (2010b) aponta que a educação como fator de desenvolvimento só foi 

implementada depois da Segunda Guerra Mundial. Theodore Shultz e a “escola de Chicago”, 

ao elaborar a “Teoria do Capital Humano”, vence o prêmio Nobel de economia em 1968. A 

partir disso, essa teoria passa a se disseminar no mundo, principalmente nos países de “terceiro 

mundo” com o incentivo dos organismos multilaterais. 

Frigotto (2010a) analisa em seu livro “A produtividade da escola improdutiva” que a 

teoria do capital humano se organiza a partir de um movimento interno que tem um caráter 

circular. Macroeconomicamente, ela se constitui como um desdobramento ou complemento da 

teoria neoclássica do desenvolvimento econômico. A relação se estabelece a partir da 

concepção que o desenvolvimento econômico de um país está diretamente relacionado com os 

avanços no campo educacional (Frigotto, 2010a). A educação/escolarização ou treinamento é 

concebida como um investimento individual que acarreta em aumento de produtividade e 

consequentemente de renda.  

A inversão da análise que, segundo Frigotto (2010a), caracteriza o modelo circular da 

teoria do capital humano, resulta que o investimento em educação como elemento fundamental 

para possibilitar a mobilidade social depende do fator econômico que representa um conjunto 

de indicadores socioeconômicos. Esses são responsáveis pelo acesso e permanência e 

rendimento do indivíduo no processo de escolarização. 

O autor defende que “a teoria do capital humano, fundada nos supostos neoclássicos – 

apologia da sociedade burguesa – para manter-se terá de ser circular; ou seja, em vez de ser a 

teoria instrumento de elevação do senso comum à crítica, será uma forma de preservar aquilo 

que é mistificador desse senso comum” (Frigotto, 2010a, p. 65). 

Nessa perspectiva, quando se utiliza o modelo neoclássico de economia a partir de 

premissas analíticas e sintéticas, se estabelece uma racionalidade empírica que, segundo os 

defensores desse método, não admite que os resultados tenham caráter ideológico ou atributos 
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de juízo de valor. Para esses, a racionalidade e os critérios matemáticos seriam suficientes para 

estabelecer uma objetividade e um conhecimento neutro.  Naturalizam o sistema capitalista e 

suas leis e, por considerarem atemporal, a teoria econômica pode se encaixar no lugar em que 

for mais útil (Frigotto, 2010a). 

Do ponto de vista da análise burguesa que separa as dimensões econômicas e de poder 

e que coloca a determinação de um fator econômico de acordo com o estágio de 

desenvolvimento capitalista, há a possibilidade de estabelecer um ideário que permite colocar 

a superação do conflito de classe sem superar o modo de produção capitalista. Nesse sentido, a 

partir do desenvolvimento do sistema que complexifica internamente as classes, a classe 

dominante passa a ser dividida entre os que possuem e os que controlam a propriedade, sendo 

esses pertencentes a grupos diferentes. 

 Frigotto (2010a) explica que, nessa lógica teórica, o grupo que gerencia teria o poder 

de gerenciar os lucros para objetivos mais justos e, com o fim do fator econômico como 

determinante, haveria o fim da luta de classes. Contudo, ele deixa explícita a contradição 

onipresente dessa teoria, já que a própria organização do modo de produção capitalista é 

determinada pela acumulação e pelo lucro. 

A teoria do capital humano é a base fundamental para sustentar o discurso da 

qualificação como requisito para se garantir a empregabilidade. Conforme analisa Frigotto 

(2010a, pp. 97–98), o capital necessita eliminar a resistência do trabalhador para continuar seu 

processo de reprodução e, para isso, busca separar o operário do seu instrumento de trabalho, 

na medida em que ele representa um elemento de resistência ao processo de exploração. 

 Por isso, a expropriação do instrumento de trabalho do trabalhador é, também, a 

expropriação do seu conhecimento, da ciência. Esse saber é transferido para a máquina. Assim 

sendo, aumenta-se a capacidade do trabalho em torná-lo abstrato e necessita-se mais de um 

trabalhador pouco qualificado. O autor segue explicando que o capital instaura o seu projeto 

pedagógico próprio, quando a qualificação do trabalhador só vai ser exigida na medida em que 

ela for uma demanda para a produção. Assim,  

a ampliação da escolarização serviria, então, a um mesmo tempo, para que o 

capital pinçasse de seu bojo tanto aqueles necessários à produção imediata como 

aqueles que se alocam nos serviços – criando, dentro desse âmbito, a elevação 

constante dos requisitos educacionais, e também funcionando como justificativa 

de prolongamento da escolaridade e consequente retardamento do ingresso dos 

jovens no mercado de trabalho, fazendo da própria escola um mercado 

improdutivo. Esse processo, nada teria a ver com oferta e demanda de mão de 

obra qualificada (Frigotto, 2010a, p. 115). 
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Nesse sentido, o aumento da escolarização e a demanda por qualificação não significa 

necessariamente melhorar a formação da classe trabalhadora, mas atender as demandas da 

esfera produtiva. A qualificação para o trabalho é permeada principalmente pela mudança do 

processo educativo, em que se formam os indivíduos para adquirirem hábitos permanentes de 

aprendizagem — ou a chamada formação de competências. De acordo com Neves (2004, p. 9), 

no Brasil,  

As ações governamentais a partir dos anos de 1990 perseguem este fim e a teoria 

das competências vem se constituindo em instrumento teórico para a sua 

viabilização (...) pode-se inferir que esta teoria caracteriza-se pela 

supervalorização do saber da experiência vivida e pelo subdimensionamento do 

conhecimento teórica e historicamente produzido, reforçando, deste modo, o 

irracionalismo. 

 

 Assim, a demanda educacional se volta para um tipo de conhecimento que está muito 

mais relacionado à formação do comportamento do que a socialização do conhecimento 

sistematizado historicamente, proporcionando uma formação mínima para a execução do 

trabalho e máxima para a submissão da lógica de exploração.  

 O papel da escola é fornecer os conhecimentos necessários para que os indivíduos 

continuem se formando permanentemente. “O importante não é quantidade e a qualidade dos 

conhecimentos adquiridos, ainda mais que esses podem ser inúteis e mesmo um estorvo. O 

essencial repousa na capacidade do trabalhador de continuar, durante toda sua existência, a 

aprender o que lhe será útil profissionalmente (Laval, 2004, p. 49).” 

As reformas educacionais implementadas teriam como função aumentar a qualidade da 

educação por meio de ferramentas de controle, sendo idênticas às aplicadas nas fábricas e 

empresas; ao mesmo tempo em que formariam os indivíduos para a competição, flexibilidade, 

excelência e eficiência. Isso significaria reduzir as mazelas sociais e desenvolvimento não só 

individual, mas da sociedade como um todo. A crítica de Oliveira (2013, p. 111) é que a falácia 

do discurso neoliberal se expressa em uma situação em que as sociedades capitalistas 

Não foram capazes de oferecer às novas gerações um trabalho condizente com as 

expectativas e a titulação escolar obtida, e ao desvincularem o sistema educativo 

do sistema produtivo, contrapondo-os ao invés de harmonizá-los, contribuíram 

para que os jovens estabelecessem uma relação cada vez mais complexa com o 

trabalho. 

 

Responsabilizar a educação pelas mazelas sociais tem como função ideológica ocultar 

o cenário de desemprego estrutural que prevalece no modo de produção capitalista. Na análise 

de Souza (2005), o avanço no desenvolvimento das forças produtivas, das relações de produção 
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e a necessidade de aumentar o controle social sobre o Estado tem conexão direta com a demanda 

de desenvolvimento dos sistemas educacionais. Nesse sentido, a formação da classe 

trabalhadora é voltada para atender os avanços tecnológicos da produção, bem como formar 

politicamente para a sociabilidade da democracia burguesa. Assim,  

essa demanda crescente por educação funda-se no ideal de formação de um novo 

tipo de homem, um novo tipo de sociabilidade humana e um novo tipo de escola, 

em busca de adequação ao avanço do patamar científico e tecnológico das forças 

produtivas e das relações de produção, expressas em um novo tipo de relação 

capital/trabalho na disputa pela hegemonia da sociedade (Souza, 2005, p. 16). 

 

O autor aponta que essa formação, que prepara para o trabalho, é dividida pelo seu 

sentido estrito e pelo seu sentido lato. O primeiro se refere à educação profissional, ou o ensino 

técnico profissionalizante, que se relaciona com a permanente busca por qualificação e 

atualização da força de trabalho para acompanhar e dominar tecnicamente as mudanças que 

ocorrem na esfera produtiva. Já a formação em sentido lato corresponde à escolarização ou à 

formação básica. Como o nome mesmo já antecipa, é a socialização do conhecimento mais 

básico necessário na sociedade capitalista contemporânea.  

No entanto, os interesses antagônicos entre as classes pressupõe concepções de 

formação para o trabalho que também são antagônicas. Enquanto para o capital a demanda é o 

aumento da produção, acumulação e lucro para os donos dos meios de produção, para a classe 

trabalhadora significa socializar o conhecimento sobre o processo de trabalho para intervir nele 

e superar a lógica de exploração.  

Souza (2005) ainda reitera que, na perspectiva do Capital, os objetivos da formação para 

o trabalho são diferenciados, de modo que à própria classe trabalhadora é oferecido um ensino 

com objetivos diferenciados. Apenas uma pequena parcela tem a possibilidade de ter acesso 

aos fundamentos e conteúdos do trabalho, ou seja, a formação para o trabalho integral. São estes 

sujeitos da classe trabalhadora que têm a possibilidade de ingressar no ensino superior público. 

A grande maioria fica destinada a conhecer o necessário para a execução do trabalho manual.  

No entanto, para ambas as parcelas da força de trabalho, a educação tem como 

objetivo a constituição de um novo tipo de trabalhador voltado para o mercado, 

quer como sujeito empreendedor, quer simplesmente como sujeito de consumo. 

Nessa perspectiva, a formação para o trabalho vem atender aos mecanismos 

sociais e políticos de reprodução das relações sociais fundadas na estrutura de 

dominação de classe (Souza, 2005, p. 21). 
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Como já apresentado, a falta de qualificação passa a ser a justificativa do capital pelo 

desemprego e intensificação da precarização. É nesse contexto que também ganha força a 

formação para o empreendedorismo. Coan (2011, p. 51), salienta que  

a educação para o empreendedorismo intenta ajustar os indivíduos à sociedade da 

forma como está constituída, com a promessa de que com o desenvolvimento de 

suas potencialidades empreendedoras o indivíduo obterá sucesso, omitindo 

sistematicamente os problemas presentes na sociedade atual, inclusive, pondo-os 

como desafios que devem ser superados pelo espírito de iniciativa e proatividade. 

 

Oferecer uma formação que estimule os indivíduos a serem empreendedores, nessa 

lógica, significa muito mais formar um comportamento específico necessário ao capital do que 

formá-los para serem “homens e mulheres de negócios”, como representa o significado 

primário do termo. É também uma estratégia para justificar cada vez mais a inserção das 

grandes corporações e dos interesses do mercado nas instituições educacionais. 

 Como analisa Coan (2011), a presença dos organismos multilaterais e das empresas na 

constituição dos currículos e reformas da educação, bem como nas políticas públicas para a 

juventude, são determinantes para a inserção da pedagogia empreendedora na formação de 

crianças e jovens, com o intuito de ensinar os indivíduos a desenvolverem um comportamento 

específico, um “perfil empreendedor”, como forma ideal de se alcançar o sucesso. Em virtude 

disso, a formação dos jovens é direcionada principalmente para a sua inserção no mercado de 

trabalho, visto que esse grupo representa grande parte do exército de reserva e público 

consumidor na sociedade brasileira (Carvalho, 2019).  

Dado o cenário de crescimento do desemprego e, sendo a população jovem a mais 

atingida, as políticas públicas se voltam para estratégias de inserção do jovem na sociedade pelo 

empreendedorismo. Além da qualificação, é imputado ao jovem desenvolver um perfil 

empreendedor como última alternativa de conseguir sustentar-se em uma sociedade devastada 

pelo desemprego.  

Andam de mãos dadas os argumentos de que tanto a maior qualificação quanto o 

empreendedorismo possibilitarão o desenvolvimento econômico e social nos próximos anos, 

mesmo que na materialidade a crise esteja tomando formas catastróficas. Isso porque, “esse 

aspecto da maior gravidade simplesmente precisa ser ignorado, posto que seu reconhecimento 

é radicalmente incompatível com a contínua aceitação das perspectivas capitalistas do controle 

social” (Mészáros, 2011, p. 68).   

É a partir desse aspecto que a intensificação do processo de alienação oculta a situação 

real de exploração da classe trabalhadora, além da crise em que o modo de produção capitalista 

se encontra. Torna-se necessário elucidar que “sem se reconhecer a determinação das ideologias 
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pela época como a consciência social prática das sociedades de classe, a estrutura interna 

permanece completamente inteligível'' (Mészáros, 2014, p. 67).  

Nesse sentido, compreendemos que a formação para o empreendedorismo ganha força 

como uma nova forma de disseminação da ideologia do capital, na medida em que a falácia 

neoliberal da qualificação começa ser exposta pelo grande contingente de trabalhadores 

qualificados, mas sem emprego ou em postos de trabalho que não condizem com sua formação. 

Essas estratégias apresentam-se como uma renovação da teoria do capital humano e, para além 

de um discurso ideológico, tem um respaldo na materialidade que o sustenta.  

Tomando a figura do indivíduo empreendedor como necessário ao sistema capitalista 

de produção, podemos perceber que ela só se constitui por meio de relações sociais 

determinadas pelo próprio modo de produção e reprodução da vida material. Isso quer dizer 

que a construção do ideário do sistema capitalista como o único modo de produção possível, 

que não fracassa e tem possibilidades de se desenvolver e melhorar cada vez mais, exige formar 

indivíduos que acreditem e, sobretudo, construam relações sociais em prol desse ideário. Desse 

modo,  

a ênfase do novo capitalismo na juventude não se restringe apenas a uma questão 

de rebaixamento do valor da força de trabalho, mas diz respeito a certos atributos 

e qualidades considerados inerentes à juventude que são positivados nas 

organizações flexíveis como sintoma de uma nova cultura do trabalho.  A 

juventude se converte em sinônimo de flexibilidade em oposição à rigidez da 

idade dos trabalhadores mais velhos com esquemas mentais inflexíveis e com 

aversão a correr riscos. Trata-se de um “culto institucional” da juventude cuja 

lógica política e simbólica se circunscrevem no âmbito de uma nova cultura de 

trabalho sustentada em valores que apelam para  o  engajamento  pessoal  do  

trabalhador  no  processo  de  trabalho  e  na  desconstrução  da   noção  de  trabalho  

assalariado, e protegido, e no seu lugar o binômio 

empregabilidade/empreendedorismo ocupa o núcleo central da moderna forma de 

trabalho do capitalismo flexível (M. da Silva, 2003; Oliveira, 2005 como citado 

em  Oliveira, 2013, pp. 111–112). 

 

Assim sendo, a juventude assume um papel central na dinâmica do capitalismo 

neoliberal na medida em que ela carrega consigo uma potencialidade produtiva e simbólica para 

a produção e reprodução do capital. As políticas públicas para a juventude, aliadas à formação 

para empregabilidade e para o empreendedorismo, tendem a ocultar a intensa condição de 

precarização estrutural a que estes jovens brasileiros estão submetidos; em uma dimensão 

concreta que afeta e forma a sua constituição subjetiva, a condição de ter que conviver 

diariamente com a incerteza, além da luta para conciliar a busca por um futuro que não chega 

com as necessidades do agora (Oliveira, 2013). 
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São esses jovens da classe trabalhadora que, cada vez mais, acessam o ensino superior 

e tomam seus lugares na universidade pública, na tentativa de ascender socialmente e conseguir 

driblar o desemprego e as mazelas sociais. Portanto, faz-se necessário identificarmos as relações 

entre a universidade e o mundo do trabalho.  

1.3 O Papel da Universidade   

Na análise de Leher (2018) a agenda educacional do capital está articulada com a forma 

em que o capitalismo se organiza no Brasil. E com base em Florestan Fernandes o autor reitera 

que o capitalismo no país é estruturado pela superexploração do trabalho, ou seja, essa condição 

não se estabelece porque o país tem um desenvolvimento capitalista “atrasado”, mas porque faz 

parte da sua característica.   

Isso significa dizer que para Florestan Fernandes a “dependência econômica é a 

responsável pela heteronomia ideológica e moral, vinculando fundamentalmente a 

possibilidade de desenvolvimento à dinâmica das relações entre as classes sociais (Leher, 2018, 

p.127).” Essa forma de capitalismo dependente é incompatível com o modelo liberal e 

republicano de educação. Logo, a imposição de reformas educacionais que defendem a 

educação como fator de produção vai na contramão dos dados que apontam que não foi a 

melhoria da educação que impulsionou o crescimento do país.  Assim, compreender os 

processos e transformações vividas pelas universidades, pressupõe compreender a forma na 

qual o capitalismo se desenvolve no país e quais são os projetos de poder por trás desses 

processos (Leher, 2018).  

O Brasil teve um processo de modernização tardia que, na década de 1990, foi 

denominado de modernização sistêmica.  Desse modo, a implementação da reestruturação 

produtiva impulsionou, do ponto de vista do capital, uma defesa da necessidade de 

intelectualização do trabalho e melhorias na educação brasileira para acompanhar as mudanças 

tecnológicas e a reorganização do mundo do trabalho. 

De maneira geral, Rodrigues (2007, pp. 5–6) classifica duas formas do capital buscar 

sua autovalorização no âmbito da educação escolar: como educação-mercadoria e mercadoria-

educação. Essas duas formas refletem como a mercadoria se materializa no campo da formação 

humana. A primeira forma corresponde aos serviços educacionais que são vendidos, como é o 

caso de cursos de graduação oferecidos por instituições privadas. Já a segunda forma se 

expressa pela prática educacional transformada em “insumos necessários à produção de outras 

mercadorias”. Essas duas formas, apesar de terem interdependência, possuem contradições 

pelos diferentes interesses que o capital tem em cada uma dessas perspectivas. 
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Embora o avanço do mercado empresarial no ensino superior com a grande expansão 

das instituições privadas de ensino faça parte da realidade educacional do país, neste trabalho 

nos concentraremos na análise da universidade pública como uma mercadoria-educação, visto 

que o objeto dessa pesquisa são trabalhadores-estudantes inseridos nos cursos de licenciatura 

da UFG.  

Rodrigues (2007) destaca que o empresariado industrial já influenciava nos projetos 

educacionais do país desde a década de 1930, com o mesmo objetivo de voltar a formação 

humana para atender as necessidades do capital. Dessa forma, a Confederação Nacional das 

Indústrias (CNI) estabelece a necessidade de o Brasil se tornar uma economia competitiva e, 

para isso, era necessário implementar reformas em toda a sociedade. Essas reformas 

pressupunham atender o ideário neoliberal de enxugamento do Estado e redução dos direitos 

conquistados pela classe trabalhadora. Ou seja, aumento da precarização do trabalho – que já é 

uma condição estrutural da sociedade brasileira – financeirização e mudanças na formação dos 

trabalhadores através de reformas educacionais.  

O período da modernização sistêmica delineou-se como um período real de 

reestruturação produtiva, ou seja, de adoção de estratégias de caráter mais global. 

A modernização sistêmica caracteriza-se, portanto, pela implantação articulada 

de novas tecnologias e novas formas de gestão e contratação da força de trabalho 

em todo âmbito da empresa e, também, pela desindustrialização por 

especialização regressiva. (. . .) Para a burguesia industrial, tudo precisaria ser 

repensado, todas as estruturas sociais necessitariam ser (re)conformadas aos 

novos desafios, inclusive a mercadoria educação superior, encarada por essa 

fração da burguesia como um “insumo” ao processo produtivo, isto é, o insumo 

necessário à expansão de seu próprio negócio (Rodrigues, 2007, pp. 14–15). 
 

Na análise de Rodrigues (2007) sobre o papel da burguesia no desenvolvimento da 

educação superior no país, o autor reconhece a importância que a burguesia brasileira tem ao 

desenvolver projetos econômicos e industriais para o país, demonstrando que a sua fragilidade 

é relativa, já que ela possui aparelhos de hegemonia que são tão intrínsecos ao Estado; mesmo 

que, em determinados momentos, não pareçam hegemônicos. Desse modo, ele considera que a 

CNI passa a ser um órgão importante de representação da burguesia industrial com caráter de 

partido orgânico, segundo as definições de Gramsci, que dá forma a um coletivo industrial, aos 

seus interesses disseminando na sociedade, inclusive na esfera educacional, e sua visão de 

mundo sob a perspectiva do capital. 

A criação do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) em 1969 teve influência central no projeto 

da CNI de integrar a universidade aos interesses industriais. Para Rodrigues (2007, p. 36), 
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o IEL foi criado como um indutor dos interesses da burguesia industrial nas 

universidades brasileiras, seja através da formulação do perfil técnico-profissional 

(aspecto curricular), seja através do desenvolvimento das pesquisas científicas e 

tecnológicas voltadas para o interesse imediato da indústria. (. . .)  Pode-se dizer 

que o IEL, pretendeu, a partir do programa de treinamento profissional, cooptar 

quadros de nível superior em formação, em variadas áreas do conhecimento, para 

o campo dos interesses da indústria. Já o segundo programa buscava induzir a 

produção de conhecimentos tecnológicos e científicos a partir do financiamento 

direto das pesquisas e dos pesquisadores e da utilização de instalações físicas e 

equipamentos.  

 

Ou seja, o IEL reformulou seus projetos para o ensino superior na medida em que o 

projeto neoliberal ganhou força dentro do país; com projeções para o desenvolvimento do país 

e centralizando a articulação direta entre empresas e universidade nesse projeto de 

desenvolvimento. Para a burguesia brasileira, a educação do país representa um percalço na 

busca por competitividade em todos os seus níveis por ela estar afastada das necessidades da 

economia.  

Concordamos com David (2012) de que a universidade na condição de instituição social 

vivencia e reproduz os conflitos existentes na sociedade e no tempo histórico no qual ela está 

inserida.  

Numa perspectiva dialética, entende-se que a universidade não só é influenciada 

diretamente pelo tipo de sociedade moderna, como também age sobre ela, e, 

mesmo sendo fortemente controlada pelo estado, atua refletindo e contribuindo 

com modificações, via seus intelectuais e cientistas em geral, acerca dos interesses 

decorrentes da relação do estado com a sociedade em cada época.  Diante dessas 

características pode-se afirmar que cada universidade, por ser construída segundo 

as condições determinantes de cada época, sofre influências decisivas do contexto 

e das particularidades de suas condições de existência social, cultural e científica.  

Na realidade atual, a instituição universitária se organiza, reproduz, mobiliza-se e 

age em torno de um projeto social marcado pela luta de grupos e interesses, a 

partir dos quais são determinadas as formas de intervenção na realidade social 

(David, 2012, pp. 57–58) 
 

Chauí (2001) também destaca que a universidade é uma instituição social que realiza-se na 

sociedade na qual ela está inserida. Nesse sentido, a universidade brasileira atualmente funciona 

sob o ideário e práticas neoliberais, o que ela vai denominar de “universidade reformada”, cuja 

função fundamental na sociedade capitalista atual é possibilitar a formação de mão de obra 

necessária para o capital, assim como as empresas também o fazem, na medida em que a 

formação torna-se encurtada e simplificada. Em suas palavras, 

negar que a universidade adestre mão de obra é não perceber o significado preciso 

desse adestramento: a difusão e expansão do ensino médio, encarregado 

inicialmente dessa tarefa, por ter sido acompanhada da ampliação do ensino 
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superior, devida a razões políticas, muito mais do que econômicas, levou a 

transferir para a universidade uma parcela das atribuições do ciclo médio 

profissionalizante, pois os empregados passam a fazer exigências maiores aos 

candidatos a empregos, não em decorrência de uma necessidade real de instrução 

avançada, mas simplesmente em virtude da disponibilidade de diplomados. 

Assim, por bem ou por mal, a universidade está encarregada de um treinamento 

genérico e prévio que será completado e especializado pelas empresas (Chauí, 

2001, p. 55). 

 

A autora aponta que a articulação entre universidade e empresa extrapola os 

financiamentos e fornecimento de mão de obra. Isso porque a universidade se organiza tal como 

as grandes empresas capitalistas nos processos de divisão do trabalho manual e intelectual e 

divisão do próprio trabalho intelectual. Ela funciona de maneira fragmentada assim como nas 

empresas tayloristas, justamente porque a premissa é fragmentar para poder controlar.  

Essa reorganização está de acordo com os objetivos do setor empresarial em subordinar 

a educação superior aos interesses econômicos, com ações voltadas para um maior rigor e 

controle na transferência de recursos para as instituições; na inserção de exames de avaliação 

para identificar e divulgar os centros de excelência; aumentar o investimento privado nas 

instituições públicas; e, a partir disso, permitir também a participação dessas empresas na 

destinação desses recursos, bem como a criação de programas de alfabetização para os 

trabalhadores industriais empregados e flexibilização no regime de contrato dos docentes. 

Outras medidas também estão relacionadas com a implementação de uma “atitude empresarial” 

nesses espaços e tornar a competitividade um paradigma pedagógico (Rodrigues, 2007). 

A reforma do ensino superior alinha a relação entre conhecimento, educação e 

desenvolvimento de acordo com a teoria do capital humano. As propostas das CNI não 

defendem o fim da educação superior pública, mas por outro lado buscam privatizar a esfera da 

pesquisa. Dessa forma,   

A CNI não escolheu buscar parceria com as empresas de educação superior, ou 

seja, torná-las alvo da “verdadeira revolução educacional”, pelo simples motivo 

que as IES privadas não são capazes de responder às demandas da indústria, posto 

que apresentam “graves deficiências qualitativas”. Assim, é bastante curioso 

perceber que a fração industrial da burguesia não confia no ensino-mercadoria, 

tampouco no conhecimento mercadoria, produzido pela nova burguesia de 

serviços (Rodrigues, 2007, p. 57). 

 

Desse modo, a fragmentação que ocorre hoje no âmbito da universidade entre ensino e 

pesquisa representa uma separação entre cultura e trabalho pedagógico. Também se separam as 

esferas de decisão e de execução, tornando a estrutura extremamente burocrática que separa os 

dirigentes do corpo docente dos alunos e dos funcionários. Assim como nas instituições 
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privadas, os responsáveis pela direção passam a atender os interesses do Estado e 

consequentemente do capital. A autonomia se perde na sua realidade heterônoma (Chauí, 2000).  

A universidade está estruturada de tal forma que sua função seja: dar a conhecer 

para que não se possa pensar: Adquirir e reproduzir para não criar. Consumir, em 

lugar de realizar o trabalho da reflexão. Porque conhecemos para não pensar, tudo 

quanto atravessa as portas da universidade só tem direito à entrada e à 

permanência se for reduzido a um conhecimento, isto é, a uma representação 

controlada e manipulada intelectualmente. É preciso que o real se converta em 

coisa morta para adquirir cidadania universitária (Chauí, 2001, p. 62). 

 

A adesão à proposta de modernização representa a aceitação da ideologia burguesa que 

julga a universidade como desnecessária para a sociedade. Dessa forma, atender aos interesses 

do mercado é consequentemente tornar a universidade útil e justificável para a lógica burguesa. 

Os reflexos dessa modernização recaem principalmente nos cursos das áreas de humanidades 

que, a partir da década de 1970, passam a ser avaliados segundo os padrões externos do mercado 

e, por isso, são taxados de improdutivos e irrelevantes; sob as diretrizes do modelo de 

acumulação produtiva, essa inessencialidade torna-se real (Chauí, 2001). O critério de 

excelência é definido pelo mercado. A universidade torna-se prestadora de serviços que o 

mercado encomenda.  

modernizar neoliberalmente a universidade significa destruir o mais moderno dos 

valores conquistados pelas artes, ciências e humanidades: o trabalho autônomo ou 

a autonomia criadora. E significa também destruir uma das conquistas 

democráticas mais importantes da modernidade: a dimensão pública da pesquisa, 

tanto em sua realização quanto em sua distinção (Chauí, 2001, pp. 167–168). 

 

A modernização da universidade reflete o processo de mudança na esfera da produção 

em que se diminui a esfera da produção enquanto se incorpora os indivíduos na sociedade a 

partir do consumo e do setor de serviços. A educação e a educação superior adquirem um status 

de produto que é comercializado e consumido. “No caso do produto educacional referente à 

formação de professores, por se tratar de um nível de disputa menor no âmbito do processo 

produtivo, sua qualificação e prioridade assumem características de menor importância dentro 

do mundo acadêmico” (David, 2012, p. 67). Ou seja, os cursos de licenciatura são ainda mais 

prejudicados por essa lógica, que vai ter influência direta no processo de formação dos futuros 

professores.  

Por outro lado, não devemos desconsiderar que a universidade é também um espaço de 

disputa hegemônica. E, como proposta de combate a essa modernização neoliberal, Chauí 

(2001, p. 171) defende a busca pela reflexão da articulação entre humanidades e a base material 

da sociedade, no sentido de compreender como a base material e econômica tem determinado 
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o trabalho docente, a fragmentação, a dispersão e terceirização da universidade aliado à adoção 

de um ensino que forme pesquisadores, bem como extrapole a lógica da transmissão de 

conhecimentos. Na sua análise, é preciso acolhimento de novos temas, métodos e técnicas, não 

porque estão na moda, mas porque são necessários na realidade, além de fomentar pesquisas 

que contribuam para a construção de políticas sociais. 

A educação e a universidade, quando deixam de ser direito para se tornarem serviços, 

assumem características que são determinadas pelo neoliberalismo. O sentido da autonomia da 

instituição universitária se perde na medida em que ela se torna sinônimo de gestão empresarial 

de receitas e despesas com a finalidade de atingir metas. A qualidade passa a ser medida pela 

produtividade, que é definida pela quantidade de produção no menor tempo possível com o 

menor custo. Perde seu caráter de instituição social para se tornar organização social (Chauí, 

2001). 

Os interesses da burguesia industrial e do governo com a qualidade da educação pública 

são interesses com o que eles compreendem por ser uma mercadoria de tipo especial necessária 

para a transformação do país numa economia competitiva. Os empresários da educação também 

têm papel relevante nessa articulação. Como citamos anteriormente, existem contradições nos 

interesses, mas que de maneira geral são sempre articulados em garantir a reprodução do capital 

e a lógica de exploração e acumulação do sistema capitalista de produção. Assim,  

os empresários industriais, enquanto compradores de mercadoria-educação, 

mostram-se estrategicamente mais preocupados com a qualidade dos “insumos” 

que adquirem, chegando mesmo a desconfiar da qualidade dos produtos ofertados 

pela livre iniciativa na educação. Por sua vez, os seus fornecedores (isto é, os 

empresários do ensino) estão mais preocupados em preservar a liberdade de 

vender a sua mercadoria àqueles que estiverem dispostos e em condições de 

comprá-la, particularmente os trabalhadores. Reconhecem os empresários do 

ensino que a conversão da educação-mercadoria em mercadoria-educação é 

mediada necessariamente pelos seus clientes diretos estudantes-trabalhadores em 

sua grande maioria. Dessa maneira, os mercadores do ensino superior acabam por 

ser mais coerentes com o pensamento neoliberal sobre a educação, o qual 

proclama ser o mercado o ente regulador da qualidade de ensino (Rodrigues, 

2007, pp. 76–77). 

 

Os empresários do ensino superior se responsabilizam pela democratização do ensino 

superior e todas as entidades defendem a expansão do ensino a partir de um modelo 

fragmentado entre pesquisa-ensino e extensão. Como a universidade pública é uma instituição 

privilegiada no campo da disputa de interesses, as reformas demandadas pelo capital encontram 

sempre resistência e luta de modo que é importante deixar evidente que elas não são 

implementadas de maneira passiva. 
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Leher (2018) aponta que o processo de expansão do ensino superior público, que 

ocorreu principalmente entre 2007 a 2015, influenciou também na mudança do perfil do 

estudante nessas universidades, mas que essa expansão foi diametralmente maior no ensino 

superior privado.  

Resultantes também da pressão social em prol da democratização do acesso à 

educação superior, as cotas, o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio –, o 

ProUni e o FIES, contraditoriamente, foram a tábua de salvação da grande 

mercantilização da educação no Brasil liderada pelas frações burguesas 

vinculadas às finanças por meio dos fundos de investimentos, o que retirou o 

espaço político da direita tradicional no combate a tais medidas. O fundamental 

do bloco no poder apoiou ativamente as principais medidas educacionais dos 

governos encabeçados pelo PT, como se depreende da incorporação integral da 

agenda principal coalizão empresarial que atuou no período em prol de reformas 

educacionais, o Todos pela Educação (TPE). (Leher, 2008, p. 47). 

 

Resumindo, a influência do capital aparece de modo explícito na esfera educacional 

assegurando a sua auto expansão através de mecanismos que permitem tanto o aumento do 

lucro e da especulação por meio da iniciativa privada, tanto pela alteração no modelo 

educacional que adequa a mão de obra às suas necessidades. O que evidencia que para além de 

um projeto de formação do trabalhador de novo tipo, os projetos voltados para as reformas do 

ensino superior também operam diretamente na manutenção do sistema capitalista através da 

mercadorização do ensino (Amaral, 2008). 

O que podemos evidenciar é que a universidade foi apropriada pelas políticas 

neoliberais estruturalmente e ideologicamente, expressando a fragmentação da formação 

intelectual x manual, bem como o ideário do modelo toyotista que instituiu a lógica gerencial 

nas instituições de formação. Isso porque o conhecimento e a informação tornam-se agora em 

capital, e as relações de poder perpassam também pelo domínio, acumulação e reprodução dessa 

nova força produtiva (Chauí, 2001). Por consequência, os conhecimentos que serão ensinados 

e produzidos devem ser úteis ao mercado transformando a formação superior em formação 

utilitarista, pragmática e superficial. 

 Com efeito, é principalmente sob esta retórica que o discurso neoliberal fundamenta sua 

crítica as instituições públicas de ensino superior e reforçam as políticas de privatização. A 

disseminação da ideia de que a universidade pública perpassa por uma crise de qualidade e de 

que não serve à sociedade, tem como respaldo a argumentação de que os saberes ali ensinados 

não servem ao mercado, portanto, não tem utilidade pois não qualificam os trabalhadores para 

o emprego.  
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 Assim sendo, o projeto neoliberal de formação do trabalhador de novo tipo perpassa 

pela formação ideológica que culpabiliza os indivíduos pelo desemprego e exigem dos mesmos 

a constante qualificação como promessa de melhoria das condições sociais. Dessa maneira, a 

produção do consenso de que para ser ter melhores empregos é preciso investir em uma 

qualificação profissional que atenda as demandas do mercado, constitui a falsa aparência de 

que não há uma formação diferenciada para os dirigentes e para os trabalhadores e mais, de que 

o fracasso ou sucesso dos indivíduos estão fundamentados nas suas escolhas.  

 

2 A Juventude Trabalhadora no Brasil: Determinações do trabalho e da 

educação 

2.1 Determinações sociais da juventude  

Apreender as múltiplas determinações que constituem os trabalhadores-estudantes 

enquanto sujeitos sociais significa considerar aspectos que são generalizantes e que possibilitam 

uma análise desta categoria, tendo em vista que se insere na totalidade da realidade social. Por 

outro lado, essa generalização não pode expressar uma homogeneização que desconsidere a 

singularidade dos sujeitos e as próprias contradições advindas da estrutura societal. 

A categoria da juventude é imprescindível para esta análise, pois os sujeitos que 

ingressam no ensino superior estão predominantemente na faixa etária que corresponde àquela 

categoria. No Brasil, a Lei Nº 12.852/13 institui o Estatuto da Juventude que considera jovens 

as pessoas de 15 a 29 anos. A lei dispõe sobre os direitos da população jovem, os princípios e 

diretrizes das políticas públicas de juventude e o sistema nacional de juventude-SINAJUVE 

(Lei No 12.852, de 5 de Agosto de 2013, 2019). 

O primeiro elemento de análise que pontuaremos aqui é justamente a idade cronológica 

como determinante da concepção de juventude. Embora seja um dos principais marcadores 

dessa categoria, o agrupamento de indivíduos que teriam interesses em comum apenas por 

estarem em uma faixa etária específica cria uma categoria social que é universalizada, mas 

abstrata. Dessa forma, o fator idade, por ser preponderante nos estudos das teorias sociológicas 

tradicionais e psicológicas, costuma balizar as políticas públicas direcionadas a esses sujeitos. 

Tomio e Facci (2009, p.93) destacam que “o que determina a passagem de um estágio para 

outro não é a idade, e sim as condições históricas concretas nas quais o indivíduo está inserido.   

Essas condições exercem influência sobre o desenvolvimento do indivíduo tanto quanto sobre 

o curso de seu desenvolvimento psíquico.”   
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Chamamos a atenção para o fato de que as pesquisas sobre juventude não se restringem 

apenas às áreas das ciências humanas, pois diversas outras áreas do conhecimento tentam 

compreendê-la e determiná-la a partir de critérios históricos, culturais e também biológicos. 

Cabe pontuar que no campo da Psicologia os estudos se concentram principalmente no 

fenômeno da adolescência, e para Ozella (2002, p. 20) 

as concepções presentes nas vertentes teóricas da psicologia, apesar de considerarem a 

adolescência como um fenômeno biopsicossocial, ora enfatizam os aspectos biológicos, 

ora os aspectos ambientais e sociais, não conseguindo superar visões dicotomizantes ou 

fragmentadas. Dessa forma, os fatores sociais são encarados de forma abstrata e 

genérica, e a influência do meio torna-se difusa e descaracterizada contextualmente, 

agindo apenas como um pano de fundo no processo de desenvolvimento já previsto no 

adolescente. 

 

Nas ciências sociais, a juventude é estudada desde o que é considerado a sua pré-história, 

nos séculos XVIII e XIX, em que a revolução industrial impulsionou diversas mudanças no 

modo de vida dos indivíduos, como a reestruturação da organização familiar, a formação de 

centros urbanos, e, sobretudo, as transformações do mundo do trabalho que gerou diversos 

problemas sociais para o “funcionamento ideal” da sociedade (Groppo, 2016a). É com o 

afastamento das crianças do trabalho e com a intensificação dos processos de escolarização que 

se cria, nessa etapa da vida, uma fase de preparação para a inserção no mundo do trabalho e, 

consequentemente, uma etapa de preparação para a vida adulta.  

Já na metade do século XX, a convivência em espaços fora do seio familiar e o 

deslocamento da educação dos jovens para as escolas produziu “um novo tipo particular de 

sociedade em uma subcultura particularizada, repleta de rituais, linguagens, modas e um 

sistema de valores de natureza individualizante” (David, 2012, p. 112). Esses movimentos se 

tornam elemento de interesse de diversos estudos acadêmicos principalmente a partir da década 

de 1960 em que a juventude foi protagonista de grandes movimentos estudantis e de 

contracultura. A juventude passa a ser vista como um problema social e necessariamente como 

um período transitório da vida marcado pela transgressão (Groppo, 2016a). 

A partir dessas concepções, a etapa que corresponde à juventude é marcada pelo estigma 

da “faixa etária problemática”, instável, suscetível à delinquência juvenil, indisciplina, 

irresponsabilidade e crises. Nesse âmbito, a juventude torna-se uma questão pública, pois passa 

a ser dever do Estado e da sociedade civil corrigir e ao mesmo tempo acolher esses indivíduos. 

Conforme destaca Groppo (2016a, pp. 9–10). 

Para o imaginário das sociedades modernas, a juventude foi, principalmente, uma 

faixa etária. Desde seu início, o “problema da juventude” mobilizou quadros 

intelectuais (cientistas, juristas, políticos, pedagogos, psicólogos, médicos etc.) 
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para a definição de quando a juventude, afinal, começa e termina, para assim 

orientar a ação do Estado e das   instituições   socializadoras.   A   idade   contada   

em   anos, dado   objetivamente determinado, parecia ser o melhor critério para o 

julgamento das ações individuais e a atribuição de deveres e direitos, dada sua 

universalidade e caráter quantitativo. Também, permitia melhor às ciências, 

principalmente no ponto de vista positivista, elucidar as pretensas determinações 

“naturais”, de caráter bio-psicológico, do desenvolvimento humano. 

 

As perspectivas naturalizantes, por não considerarem os jovens enquanto sujeitos sociais 

e autônomos, tendem a construir no ideário da sociedade paradigmas acerca da fase que 

constitui a juventude e, consequentemente, moldar os indivíduos para reproduzir as regras 

sociais e não questionar a estrutura que as define. Além disso, os elementos históricos que são 

desconsiderados pela ciência positivista apontam para a relação direta entre as mudanças na 

esfera produtiva e o modo de organização da vida social. As correntes críticas da sociologia e 

da psicologia trouxeram contribuições que permitiram extrapolar essa concepção abstrata que 

compreende uma determinada faixa etária como um problema social. Na perspectiva de Tomio 

e Facci (2009, p. 94), 

o meio social não aceita que o jovem aja como uma criança. Ao mesmo tempo, ele torna-

se mais crítico, pois já se apropriou de muitas informações, possuindo domínio de suas 

funções psicológicas, o que as torna voluntárias. O adolescente começa a ter uma   

opinião   mais   definida em relação aos fenômenos que o cercam. Para Leontiev, as   

necessidades internas do adolescente denominadas “crises” são propulsoras do   

amadurecimento do indivíduo. A crise é considerada uma ruptura, um salto qualitativo 

a ser efetivado.  Como muda o lugar ocupado pelo indivíduo   no sistema de   relações   

sociais, as mudanças acabam por constituírem-se forças motoras do   desenvolvimento   

psíquico. Assim, o meio social confere ao indivíduo um sentido aos atos internalizados 

por ele. 

 

Assim, por ser atravessada pelas contradições postas da realidade material, à juventude 

é atribuída tanto a representação de “problema social” como a de geração capaz de realizar a 

transformação social através da sua integração nos processos de socialização da vida adulta; e, 

também, capital humano a ser acrescido e tornado rentável pelo investimento em educação. 

 Abramo (1997) evidencia que, para a sociologia funcionalista, a principal preocupação 

nos estudos acerca da juventude recai nos processos de socialização dos jovens e na ameaça da 

descontinuidade que constituiria uma falha nesse processo. A corrente funcionalista, na 

primeira metade do século XX, compõe grande parte da produção teórica no campo da 

sociologia da juventude. Além disso, “absorve parte da concepção naturalista que permeia a 

psicologia e a medicina, justamente no que se refere à noção de que existem estados ‘normais’, 

saudáveis, estabelecidos a partir de “leis sociais” positivamente inteligíveis” (Groppo, 2016a, 

p. 14). 
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Nessa perspectiva, há a necessidade de que a juventude represente um “vir a ser” em 

que todas as suas ações sejam realizadas com a expectativa da chegada da vida adulta (Dayrell, 

2003). Dar continuidade ao processo de socialização significa incorporar as regras sociais que 

são estabelecidas para esses “futuros adultos” e, quando estas não são incorporadas, podem 

representar um problema social.  

Todavia, as determinações sociais e a constituição histórica de cada sujeito extrapolam, 

no campo da materialidade, a delimitação por fatores geracionais associados às transformações 

biológicas dos indivíduos. Isso significa dizer que o padrão de juventude reproduzido é 

permeado por diversas contradições sociais que o constitui como uma categoria diversificada e 

mutável que acompanha as transformações da estrutura social. 

 José Machado Pais (1990), ao discutir como se dá a construção sociológica da 

juventude, salienta que, para além de uma constituição socialmente homogênea (indivíduos 

numa mesma fase de vida), a juventude se caracteriza por divisões sociais que a diversificam, 

justamente por ser composta por indivíduos que vivenciam situações sociais diferentes. Sendo 

assim, a constituição da categoria juventude se estabelece através de um paradoxo entre a sua 

aparente unidade e a diversidade e desigualdade que a representa. A partir dessa crítica, o autor 

analisa duas correntes da sociologia: a corrente geracional e a corrente classista. 

 A compreensão da juventude a partir da perspectiva geracional, como já apontado, 

representa uma análise limitante que atribui à ela a marca de uma fase transitória da vida em 

que os indivíduos saem da infância e começam a se preparar para a vida adulta. Dessa forma, a 

base da juventude como uma geração social se daria a partir de processos de descontinuidades 

intergeracionais. Já a corrente classista estabelece as relações juvenis como reflexo das relações 

de classe e, portanto, as culturas juvenis sempre tem um significado político e de movimentos 

de resistência. Assim, Pais (1990) estabelece que os jovens devem ser estudados a partir de suas 

interações nos seus contextos de vivência e cotidiano pois são neles que os jovens constroem a 

sua forma de compreensão e a articulam com outras formas específicas de consciência. 

 De acordo com Groppo (2016b, p. 386), a principal obra da corrente classista 

foi organizada por Stuart Hall e Tony Jefferson (1982), nas origens dos estudos 

culturais:  Resistance through rituals. Uma importante derivação das teorias 

críticas, muito influente na sociologia da juventude praticada na América Latina, 

foi formada por autores que buscaram compreender os jovens estudantes, 

especialmente os universitários, por meio de categorias como mobilização e 

alienação (grifos do autor). 

 

Marialicce Foracchi (1977, 2018) foi uma das pioneiras nos estudos sobre juventude no 

Brasil e na análise do papel da juventude universitária nos movimentos estudantis e sociais em 
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que os jovens foram protagonistas a partir da década de 1960. Para ela, a geração é constituída 

pelo conflito e não apenas por uma definição etária, sendo que as crises da juventude refletem 

a crise da sociedade. Os conflitos que se estabelecem para a juventude extrapolam a questão 

dos conflitos de gerações. Desse modo, “a noção de juventude impõe-se como categoria 

histórica e social no momento em que se afirma como produto histórico, isto é, como 

movimento de juventude” (Foracchi, 2018, p. 16). 

O estudante, assim como o jovem, é concebido como uma categoria social produto da 

sociedade de classes, mas que possui como elemento de distinção principal a situação de 

trabalho. Foracchi (1977) faz uma análise crítica do papel do estudante universitário como 

agente de uma práxis revolucionária que, ao mesmo tempo, possui limites impostos pela sua 

própria inserção social e o trabalho é o elemento mediador para a compreensão dos processos 

de socialização, educação e constituição da autonomia. 

Pandita-Pereira (2019) também faz um resgate acerca do fenômeno da 

juventude/adolescência na perspectiva dos autores soviéticos, que constituem a corrente da 

Psicologia Histórico-Social. Para a autora,  

a adolescência, ao invés de ser entendida como um período de conflitos, é 

entendida como um período de potencialidades, de consolidação de um sentido 

pessoal para a vida e para as atividades desenvolvidas, um período em que as 

possibilidades de atuação dos sujeitos em diferentes esferas da vida e de 

transformação da realidade estão colocadas. Tendo podido experimentar estas 

diferentes formas de atuação social e confrontado com a demanda de escolha de 

uma profissão, é provável que predominem nele os interesses profissionais, 

emergindo o segundo período, chamado somente de adolescência, mas que 

poderíamos chamar aqui de juventude. Nele, a atividade-guia seria a atividade 

profissional/estudo, aquela em que o estudo serviria de base para a 

experimentação de atividades produtivas (Pandita Pereira, 2019, pp. 10–11). 

 

No entanto, ela chama a atenção para o fato de que a análise e as contribuições desses 

autores não podem ser transmitidas de maneira automática para outras realidades sem 

considerar suas particularidades específicas, que são marcadas por condições sócio históricas 

diferentes, como por exemplo a situação das juventudes brasileiras nas últimas décadas. O papel 

da juventude a partir da crise da década de 1970 se expressa pelo protagonismo nas políticas de 

desenvolvimento e inovação (Abramo, 2005). 

E, nesse período, as teorias pós-modernas ou pós-críticas irão se apropriar das 

concepções elaboradas pelas teorias críticas para conceber a juventude a partir de outras 

categorias que modificam a compreensão do jovem enquanto sujeito social para a perspectiva 

do jovem como ator social (Groppo, 2016b). A juventude é compreendida a partir de vivências 

que são relativizadas a um simples “modo de ser”, aliado a um estilo de vida.  
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 Diferentemente da compreensão de sujeito social, que se estabelece como uma 

prerrogativa para a garantia de direitos fundamentais e reconhecimento dos indivíduos jovens 

dentro da sociedade, a perspectiva do ator social inverte essa relação na medida em que 

individualiza as ações retirando a categoria “classe social” como elemento central da produção 

de desigualdades. Na concepção pós-moderna, 

 a juventude é aí um estilo de vida associado a comportamentos escolhidos pelo 

indivíduo, mas nem sempre a defesa desta juventude “pós-moderna” indica o 

quanto tal estilo está ligado a certos padrões de consumo. Mais que uma libertação 

para a autoprogramação do curso da vida, para a maior parte das pessoas o 

fenômeno é antes negativo que positivo. Trata-se da negação da juventude no seu 

sentido moderno, como momento de socialização secundária que antecipa   o   

ingresso   na   maturidade   e   o   mundo   público, inclusive   como   proteção. 

Negação que se estende para cada vez mais grupos sociais. Isto significa a 

regressão de certas conquistas sociais, de certos direitos e aspectos positivos da 

universalização relativa   das   juventudes   modernas.   Um   forte   exemplo   

deste   segundo   ponto   é   a generalização do desemprego, da precarização do 

trabalho e a piora nas condições de vida, gerando insegurança aos jovens tanto do 

“mundo desenvolvido” quanto das partes mais “desenvolvidas” dos   países   

pobres.   Quanto   ao   resto   do   mundo   o “direito   à juventude” vem se tornando 

cada vez mais uma promessa não cumprida (Groppo, 2016a, p. 22).  

 

Nesse sentido, as teorias pós-modernas articuladas à ideologia neoliberal, ao criticar a 

representação da juventude como um problema social e colocá-la no papel de ator social, na 

realidade, mascaram os conflitos existentes e que afetam principalmente a população jovem, 

negra e da classe trabalhadora. O jovem deixa de ser o problema e passa a ser a solução, mas 

num sentido mistificado da realidade. 

A crítica central de Groppo (2016b) com relação à apropriação da categoria juventude 

pelas teorias pós-modernas se dá pelo caráter reformista, que muda a compreensão das 

desigualdades sociais como algo estrutural do sistema para uma visão que resume a questão da 

juventude à sua inclusão e exclusão da sociedade. O autor chama a atenção para a incorporação 

dessa concepção nos estudos sobre a juventude nos dias atuais e aponta a necessidade de uma 

postura epistemológica crítica que se contraponha à ideologia dominante. 

 É importante salientar que a ideologia neoliberal tem como prerrogativa individualizar 

cada vez mais questões sociais e, assim, disseminar a naturalização do sistema capitalista como 

sendo o único modo de organização da vida possível. Isso é expresso nos documentos oficiais 

dos organismos multilaterais como o Banco Mundial, a ONU e a Unesco, que passaram a 

orientar as políticas públicas para a juventude, principalmente nos países que estão em 

desenvolvimento. Conforme aponta Groppo (2016b, p. 395),  
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afirma-se no campo das PPJs e do Terceiro Setor, em especial pela influência das 

comunidades epistêmicas internacionais (FURIATI, 2010) (destacando a 

UNESCO e o BM), que a ação social é o que resta aos sujeitos, inclusive aos 

jovens, diante de uma sociedade que se fragmentou e se tornou mero aglomerado 

de atores sociais em atividade e negociação. (. . .)  O enfoque se torna mais 

psicossocial que político, mais individualista e direcionado para mudanças de 

valores e atitudes:  para adquirir competências, para inclusão no desenvolvimento, 

para problemas imediatos e locais. 

 

No Brasil, antes da criação do estatuto da juventude em 2012, já existiam políticas 

públicas direcionadas à população jovem. A Lei nº 11.129/05 criou a secretaria nacional de 

juventude (SNJ) e o conselho nacional de juventude (Conjuve); a primeira política pública 

direcionada aos jovens no Brasil foi o programa ProJovem, que atendia jovens que não 

concluíram o ensino fundamental, ofertando-lhes qualificação profissional e condições de 

acesso à cidadania (Brasil, 2018). Nesses documentos, está contida a compreensão do jovem 

como o ator social que deve ser protagonista no processo de desenvolvimento do país. Esses 

termos que se referem ao papel do jovem expressam, para Groppo (2016b, p. 394),  

a adoção de uma concepção pacificadora e apaziguadora da juventude e da ação 

social, que desconsidera as possibilidades de transformação social significativa 

(ou reduz a transformação social a ações com impacto local), nem mesmo para 

além do modelo neoliberal de capitalismo.  Ele está ligado ao risco do uso 

manipulatório da noção do jovem como sujeito social. 

 

Desse modo, para compreendermos a juventude brasileira, precisamos apreender não só 

as teorias que analisam essa categoria, mas principalmente confrontar as formulações teóricas 

com a realidade objetiva para identificar as contradições existentes. Corroboramos com Groppo 

(2016a) ao admitir que essas contradições que permeiam a categoria da juventude faz com que 

ela se estabeleça como uma categoria dialética, além de um elemento estrutural para 

compreender a sociedade atual. Na sua análise, 

 a primeira modalidade de grupo juvenil é justamente aquela organizada pelas 

instituições do “mundo adulto”, a saber, escolas, orfanatos, internatos, casas de 

correção, escotismo e juventudes de igrejas, partidos e Estados. Na segunda 

metade do século XX, num processo que teve os Estados   Unidos   como   

precursor, as   sociedades   modernas   criaram, como   novas instâncias desta 

modalidade, as universidades massificadas e o mercado de consumo juvenil. Tais 

grupos juvenis e instâncias de socialização criam a “realidade” social em que 

indivíduos com idades semelhantes vivem próximos, convivem juntos ou, no caso 

do mercado de consumo, pensam e se comportam de modo semelhante mesmo 

distantes no espaço. Mas é justamente desta convivência forçada que nasce a 

possibilidade destes indivíduos criarem identidades, comportamentos e grupos 

próprios e alternativos às versões oficiais. O que se tem, portanto, na história das 

juventudes modernas, é um percurso dialético, entre   a   institucionalização   das   

juventudes   e   a   possibilidade   de   sua   autonomia (Groppo, 2016b, p. 15). 
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Ou seja, existe uma “identidade juvenil” que é marcada por diferentes grupos de jovens 

que formam diferentes constituições de juventudes, mas que surgem de um processo que tende 

para sua homogeneização.  

A corrente funcionalista ignora as múltiplas determinações que constituem a totalidade 

da categoria juventude, e compreende que o “padrão de juventude” disseminado não é 

vivenciado pelos jovens de mesma faixa etária, pois esses passam por processos de socialização 

diferentes. Ao mesmo tempo, as teorias pós-modernas que valorizam as diferentes vivências 

estabelecem pautas identitárias e individualistas que mascaram as determinações históricas e 

estruturais desta categoria.  

O que queremos destacar é que os elementos que constituem essas contradições se 

aglutinam naquilo que os coloca em uma “condição juvenil”, isto é, o fato de vivenciarem “uma 

relação experimental com valores e estruturas sociais. Ela é experimental no sentido de 

significar um primeiro contato do indivíduo como protagonista desses valores – papel que pode 

ser rejeitado ou sabotado durante tal fase “experimental” (Groppo, 2016a, p. 18). 

Além disso, Groppo (2016a) evidencia que relação de experimentação com a realidade 

presente possibilita uma maior valorização das vivências imediatas em detrimento das 

experiências e saberes acumulados, que não necessariamente está relacionado com a rebeldia 

ou comportamentos considerados rebeldes. Desse modo, os comportamentos que são atribuídos 

especificamente como comportamentos transgressores e típicos da juventude partem de uma 

compreensão que é limitada e ao mesmo tempo ideológica. Concordamos com Lacerda e Costa 

(2018, p. 108) ao afirmarem que 

  o jovem real é aquele com quem podemos concretamente nos deparar na 

sociedade; é aquele que tem uma idade, uma cor, uma raça, uma classe social, 

habita em uma cidade, em um país; é o indivíduo de carne e osso. E o espírito 

jovem é aquele que permeia o imaginário social, o mercado de trabalho e de 

consumo, como um ideal de comportamento previsto para pessoas de diversas 

idades, de diversas realidades. 

 

A partir dessas discussões, pudemos evidenciar que a relação entre trabalho e não 

trabalho forneceram e fornecem as bases empíricas para as teorias definirem a 

categoria/conceito de juventude, mesmo nas concepções que não tomam essa relação como 

elemento de análise. Sendo assim, no próximo tópico trataremos especificamente da 

constituição das juventudes brasileiras.  
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2.2 Juventude, educação e trabalho no Brasil 

A partir das elaborações do tópico anterior, faremos a seguir uma discussão sobre as 

juventudes brasileiras e as principais questões que as caracterizam. Para Foracchi (1977, p. 

302),  

a juventude é, ao mesmo tempo, uma fase da vida, uma força social renovadora e 

um estilo de existência. Se a concebermos como uma etapa que antecede a 

maturidade e que apresenta características singulares, notaremos que ela 

corresponde a um momento definitivo da descoberta da vida e da história e a uma 

fase dramática da revelação do eu. Sob este aspecto, é uma experiência particular 

que se universaliza como componente indispensável da formação da pessoa, 

como afirmação dos seus recursos e das suas potencialidades humanas. Os 

quadros desta experiência particular e os caminhos da sua universalização são, no 

entanto, socialmente estabelecidos. Isto quer dizer que cada sociedade constitui o 

jovem à sua própria imagem. As representações que valoriza e as manipulações 

que estimula tendem, no geral, a fazê-lo agir dentro de limites que ela mesma 

estabelece e que são os limites da sua preservação.  

 

Compreender a juventude enquanto categoria social é buscar apreender as 

representações sociais que a constituem e, para além disso, apreender as condições subjetivas 

que se materializam a partir das relações sociais estabelecidas. Nesse tópico, abordaremos as 

características sociais em que se inserem a juventude brasileira.  

A história do modo capitalista de produção se constitui a partir de uma estrutura de 

exploração e acumulação, em que a classe trabalhadora, ao ser expropriada dos meios de 

produção e do produto do seu trabalho, tem que se vender enquanto força de trabalho em troca 

de salário para a classe que se torna dona dos meios de produção. “Por isso mesmo, é a história 

da acumulação do capital e da apropriação da mais-valia, que acontece tendo como pano de 

fundo a luta de classes intrínseca e permanente às relações de produção” (Gomez, 2012, p. 66).  

Essa relação fundamental produz desigualdades sociais e se beneficia da manutenção da 

opressão de outras formas de opressão, como de gênero, cor e raça. Nos países em que o 

capitalismo se desenvolveu tardiamente, essas desigualdades são ainda mais necessárias ao 

funcionamento dessa lógica de exploração global. E é importante pontuar essa condição 

estrutural, pois os jovens brasileiros se formam no seio dessas desigualdades.  

Os dados da pesquisa “Agenda juventude Brasil”, realizada em 2013 pelo observatório 

participativo da juventude, trazem as características gerais da juventude brasileira que permitem 

uma análise ampla da população jovem. Contudo, antes faremos uma breve digressão para 

explicitar o contexto em que essa pesquisa foi realizada. O “participatório” surgiu logo após as 
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jornadas de junho de 2013, que mobilizaram milhares de jovens em manifestações de rua 

impulsionadas principalmente pelo aumento da passagem de ônibus em várias cidades do país1.  

A intenção dessa política era justamente criar uma rede de participação dos jovens e 

observação de pesquisadores a fim de integrar políticas para a juventude e ações de governo 

com o segmento juvenil da sociedade. Nos documentos oficiais, fica explícito o reconhecimento 

dos jovens como sujeitos de direitos e atores sociais de modo que “A SNJ reconhece esse lugar 

de empoderamento juvenil, que se contrapõe aos discursos que pregam que a juventude ainda 

está em processo de transição e não pode ter incidência política relevante” (Observatório 

Participativo da Juventude, 2014, p. 7). 

Cabe destacar também que essas iniciativas em torno do “participatório” contaram com 

o apoio da Unesco e diversas organizações da sociedade civil na sua elaboração. Isso coloca 

em evidência a discussão realizada no tópico anterior que ressalta que a incorporação do jovem 

como ator social carrega por trás uma intencionalidade política de controle e monitoramento 

desse segmento, além de incorporar por meio de discursos de inclusão e empoderamento 

elementos da ideologia neoliberal. Para Groppo (2016b, p. 398),  

há uma distância entre o discurso (jovem como cidadão ativo ou mesmo 

protagonista) e a prática (mais assistencialista, adultocêntrica e com base no 

imaginário do jovem problema). Entretanto, as instituições universitárias de 

pesquisa, a dita academia, têm adotado amplamente as noções, categorias e 

ideologias disseminadas pelos que pautaram a atual feição das PPJ e do discurso 

legitimador delas, como BM, UNESCO, CEPAL e a OIJ.  Por vezes, adotando 

termos mais refinados, se fazem presentes as noções disseminadas pelas 

comunidades epistêmicas internacionais, com fortes reverberações no chamado 

Terceiro Setor e nos governos federal e locais, noções como protagonismo 

juvenil, voluntariado, inclusão social, desenvolvimento social, ação social, jovem 

como solução etc. Isto não significa negar a importância de pesquisas sobre as 

PPJ e mesmo sobre estas categorias e ideologias. Ao contrário, isto é fundamental, 

mas, para tanto, é necessário a capacidade de se distanciar criticamente, o que 

pode permitir posterior reaproximação propositiva para a transformação da 

realidade, em vez da aceitação passiva ou disfarçada do discurso oficial. 

 

Essa contradição entre o discurso e a prática expressa um elemento de efetivação da 

ideologia dominante, que objetiva ressignificar o verdadeiro potencial de engajamento dos 

movimentos de juventude que se formam fora dos ambientes institucionalizados (Foracchi, 

1977). O descontentamento e as revoltas sociais não aconteceram por falta de escuta das 

                                                 
1
 Para saber mais sobre as jornadas de junho, ver: Maricato, E. et al. (2013). Cidades Rebeldes: Passe Livre e as 

manifestações que tomaram as ruas do Brasil. 1a ed. São Paulo, Boitempo: Carta Maior. 



60 

 

necessidades da população jovem, mas por uma falta efetiva de condições de acesso à educação, 

trabalho, transporte, saúde e lazer.  

Assim sendo, seguiremos nossa análise sobre a juventude, buscando esse 

distanciamento crítico para que possamos apreender o movimento real que constitui a 

população jovem no Brasil com a compreensão de que as políticas públicas para a juventude 

tem pouca efetividade na melhoria das condições de vida do jovens, do ponto de vista coletivo 

e a longo prazo, visto que elas não interferem no funcionamento do modo de produção da vida 

pautado pela exploração. Além disso, concordamos com David (2012, p. 167–168), de que   

as identidades juvenis não estão dadas e nem cristalizadas no tempo, mas revelam 

ser, acima de tudo, determinadas pela estrutura social a partir dos interesses em 

jogo envolvendo representações coletivas. Nesse sentido, a identidade nada mais 

é do que uma representação do sujeito-coletivo de um determinado movimento 

ou lugar que grupos ou classes ocupam na vida social.  
 

De acordo com o censo de 2010, no Brasil, um quarto da população do país era composta 

pela população jovem, o que corresponde a 51,3 milhões de pessoas na idade entre 15 e 29 anos. 

Desses, a distribuição entre mulheres e homens era 50,4% e 49,6%, respectivamente, e a 

maioria da população se declarou parda ou preta. Mais de 84% dos jovens residiam em 

domicílios urbanos. Desde o período do censo, identificou-se que os jovens em sua maioria 

tinham como atividade principal o trabalho em detrimento dos estudos. Dessa forma, o que 

fundamentalmente expressa a condição dos jovens brasileiros quanto à atividade que exercem 

é o trabalho (Observatório Participativo da Juventude, 2013).  

 A juventude brasileira é essencialmente trabalhadora e, portanto, ao analisarmos as suas 

características gerais, fica em evidência que o trabalho assalariado é uma condição importante 

no modo de vida dos jovens brasileiros. Portanto, análises que desconsideram esse aspecto 

podem recair numa compreensão abstrata que, por exemplo, considera apenas a faixa etária a 

que eles pertencem.  

No entanto, organizar a análise a partir das “fases da juventude” (adolescência 15 a 17 

anos, jovens-jovens 18 a 24 anos e jovens-adultos 25 a 29 anos) nos permite apreender algumas 

especificidades presentes na realidade material (Abramo, 2016). Uma delas é a necessidade de 

trabalhar a fim de garantir a sua sobrevivência e, nesse sentido, findo o período da infância, ou 

até mesmo antes, a busca por trabalho e a atribuição de responsabilidades familiares se tornam 

a centralidade na vida dos jovens dessa classe.  

Em virtude disso, as mudanças no mundo do trabalho incidem diretamente na 

intensificação de uma condição, que é estrutural na vida dos jovens brasileiros. Eles, desde 
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sempre, ao ter que ingressar no mercado de trabalho, se deparam com um cenário de 

desemprego, trabalho informal e baixos salários com pouca perspectiva de ascensão social 

(Cardoso, 2013).  

Nesse sentido, a condição de desemprego estrutural da sociedade capitalista atinge com 

maior intensidade as juventudes dos países periféricos. Dados recentes do IPEA (Corseuil et 

al., 2020) apontam que a juventude foi a população mais afetada no país com relação ao acesso 

ao emprego no período de recessão econômica, que foi vivenciado pelo país desde 2015. A taxa 

de desemprego para os jovens, que buscavam trabalho e estavam desempregados há mais de 

um ano, subiu de 29,9% no primeiro trimestre de 2013 para 38,8% nos três primeiros meses de 

2018. Os jovens também apresentam os mais altos índices de rotatividade no emprego que a 

população adulta.  

A taxa de informalidade se divide em duas categorias: a primeira corresponde aos 

trabalhadores sem carteira assinada, ou que trabalham por conta própria, ou que trabalham sem 

remuneração, e que não contribuem para a previdência; já a segunda corresponde à dos 

trabalhadores que contribuem ou que os empregadores contribuem. Para a categoria 1, o índice 

era de 48% no primeiro trimestre de 2019, ou seja, quase metade da população jovem 

economicamente ativa, e na categoria 2, os que contribuem com a previdência, esse índice era 

um pouco menor (45%). Esses índices que correspondem à categoria 2 são ainda maiores 

quando se observa a faixa etária que corresponde à adolescência (15 a 17 anos), que era de 80% 

(Corseuil et al., 2020).  

Cabe salientar que a faixa etária dos 15 aos 17 anos é a idade na qual, idealmente, os 

jovens deveriam estar cumprindo a última etapa do ensino básico obrigatório, que corresponde 

ao ensino médio. O acesso à educação tem prolongado, de maneira geral, o período de 

escolarização e retardado a inserção no mercado de trabalho (Sposito et al., 2017). Contudo, as 

condições socioeconômicas, de cor e raça, de região e de gênero diferenciam esses processos 

entre essa população.  

Como exemplo, evidenciamos que, mesmo com queda nas taxas de analfabetismo entre 

a população mais jovem e aumento no número de anos de escolarização em números gerais, as 

desigualdades regionais e raciais ainda marcam o processo de democratização da educação no 

país (IBGE, 2020). A desigualdade já surge nas etapas iniciais a partir do número limitado de 

vagas em creches e da dificuldade enfrentada pelas crianças em ter suporte na etapa de 

alfabetização que produz atrasos no percurso escolar, além do grande contingente de estudantes 

que passam para as etapas seguintes sem ter realmente aprendido.  
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 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE (2019b, p. 81), 

o abandono escolar sem concluir a educação básica obrigatória da população entre 15 e 17 anos 

foi de 11,8% dos jovens que pertenciam ao grupo dos 20% que tinham menores rendimentos, 

enquanto nos grupos dessa faixa etária que pertenciam aos 20% com os maiores rendimentos o 

percentual de abandono foi de apenas 1,4%. Ou seja, 10 vezes menor. Isso mostra que a 

população mais pobre tem maior dificuldade em dar continuidade aos estudos. No caso das 

mulheres, ainda existe como agravante para o abandono escolar a carga das responsabilidades 

domésticas (Sposito et al., 2017).  

O que as pesquisas apresentam (IBGE, 2019b, 2019a, 2020) é que, a partir dos 18 anos, 

começa a se explicitar para os jovens da classe trabalhadora a dificuldade em seguir com o 

processo de escolarização dada a necessidade de inserção no mercado de trabalho. Em 2019, a 

taxa de escolarização para a população de 18 a 24 anos era de 32,4%, com apenas 21,4% no 

ensino superior e 11% ainda na educação básica.  As mulheres tinham um percentual maior de 

escolarização do que os homens, principalmente no ensino superior. Esses dados demonstram 

que, mesmo com a carga das atividades domésticas que são imputadas às mulheres nessa 

sociedade que se estrutura também pela exploração de gênero, as mulheres têm se dedicado 

mais aos processos de escolarização. Mas o que chama atenção é a enorme discrepância entre 

a população branca e as pretas e pardas, pois  

37,9% das pessoas brancas de 18 a 24 anos estavam estudando, sendo 29,7% no 

ensino superior, frente a uma taxa de escolarização de 28,8% das de cor preta ou 

parda, com apenas 16,1% cursando uma graduação. Adicionalmente, 6,0% dos 

jovens brancos nessa faixa etária já tinham um diploma de graduação, enquanto, 

entre os pretos e pardos, 2,8%(IBGE, 2020, p. 9).  

 

Considerando que a população negra vivencia historicamente os processos de exclusão, 

não só da educação, mas da vida social, as desigualdades relacionadas às condições de 

sobrevivência e de educação são onipresentes nessas pesquisas aqui analisadas, porque elas 

fazem parte da realidade social. Além disso, Cardoso ( 2013, p. 309), chama a atenção para o 

fato de que “as políticas de ação afirmativa para negros estão longe de resolver o problema 

secular que a persistência e reprodução da desigualdade racial.” 

A interrupção dos estudos também é um fator que contribui para a situação de 

desocupação dos jovens com 18 anos ou mais. Para Sposito et al. (2017, p. 12), 

se é verdade que os jovens de mais baixa renda tendem a se inserir de modo mais 

precoce no mercado de trabalho, os 18 anos parecem ser a idade em que grande 

parte desses segmentos, até mesmo os de melhor condição de vida, buscam uma 

ocupação; e, a partir desse momento, as desigualdades sociais se manifestam de 

maneira mais contundente nas chances dos indivíduos em encontrar trabalho e na 
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qualidade do trabalho encontrado. Entre os jovens que trabalhavam em 2014, 

eram os mais pobres, os negros e as mulheres que estavam submetidos a trabalhos 

de menor remuneração e com vínculos informais. Independentemente do período 

considerado, era entre os jovens negros e do sexo feminino que se destacava com 

maior relevo percentual o grupo de jovens que não estudava e não trabalhava. 
 

Esses dados apresentados pelas autoras em 2014 ainda permanecem presentes nas 

pesquisas mais recentes (IBGE, 2019a, 2020).  O grupo de jovens que estão fora da escola ou 

de algum curso de qualificação e não conseguem se inserir no mercado de trabalho por diversos 

motivos, assim sendo, se enquadram na condição chamada de “nem nem”. No Brasil, o 

percentual de jovens nessa condição era de 23% em 2018, com índices maiores para os jovens 

acima dos 18 anos (IBGE, 2019a). 

Diferentemente da perspectiva burguesa de que esses indivíduos representam um 

“problema social”, salientamos que a população na condição de “nem nem” é um produto e 

uma necessidade do modo capitalista de produção. Isso porque a maior demanda de empregos 

existentes exige pouca qualificação e oferecem condições altamente precárias, o que eleva as 

taxas de exploração e extração de mais-valia (Carvalho, 2019). 

Segundo a análise de Cardoso (2013, p. 296), o “nem nem” 

parte do fenômeno midiaticamente tratado como novo, que estaria afetando de 

forma diferenciada uma geração específica, agora rotulada de “geração nem 

nem”, na verdade é desemprego juvenil em larga escala, ocorrendo entre jovens 

que já haviam deixado a escola para trabalhar e que, diante da redução das 

perspectivas do mercado de trabalho, já não conseguem emprego, ou decidiram, 

ou estão em condições (tendo em vista as salvaguardas dos estados de bem estar 

na Europa ou as redes de proteção familiar) de esperar por uma ocupação num 

futuro melhor.  

 

Contudo, a desigualdade socioeconômica no Brasil faz com que o fenômeno “nem nem” 

seja estrutural e não passageiro, que decorre de alguma crise econômica como é o caso dos 

países da Europa. Para o autor, a faixa etária que mais é atingida por esse fenômeno e 

consequentemente encarada como um “problema social” é a de 18 a 25 anos; outro marcador 

determinante elencado é a classe social.  

 A condição “nem nem” dos jovens é um problema social de monta. Na Europa, 

ela adquiriu proporções explosivas, em parte por ter afetado diretamente jovens 

de classe média, que viram ruir seus projetos de inserção social em condições 

equivalentes ou melhores do que a de seus pais. A condição “nem nem” é um 

problema geracional e de classe por lá, e é vivida, em parte, como traição das 

promessas de emancipação pelo mercado, tendo, portanto, a forma da luta contra 

o neoliberalismo. No Brasil, a recorrência no tempo da taxa “nem nem” de 

exclusão (que lhe confere um caráter estrutural) não produziu os mesmos 

protestos que na Europa, em parte porque ela afeta mais as classes subalternas e 
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as famílias mais pobres. E é exatamente por essa razão que o país não pode 

considerar normal ou aceitável que um em cada dez de seus jovens do sexo 

masculino entre18 e 25 anos esteja fora da escola e do mercado de trabalho (A. 

Cardoso, 2013, p. 310).  

 

De acordo com o Atlas da violência, a maior causa de morte da juventude brasileira são 

os homicídios. A taxa em 2018 era de 60,4 homicídios para cada 100 mil jovens e é importante 

destacar que esses números são consideravelmente maiores quando se comparam homens e 

mulheres e pessoas pretas e pardas com pessoas brancas. A juventude negra está muito mais 

exposta a violência e a condição de vulnerabilidade, o que evidencia que para além da condição 

de classe, o racismo estrutural é determinante nos percursos da vida da juventude brasileira 

(IPEA, 2020).  

Com relação à educação, as desigualdades de acesso e permanência também 

diferenciam os jovens da classe trabalhadora da juventude burguesa. Para os primeiros, a 

educação assume uma importância diferente, pois, no contexto atual, a necessidade de aumentar 

a escolarização está ligada diretamente com a necessidade de atender as demandas do mercado 

de trabalho.  

Conforme discutimos ao longo desse tópico, a juventude brasileira, longe de ser uma 

categoria homogênea, é marcada pelas diferenças e desigualdades socioeconômicas. 

Atualmente, com o agravamento da crise, “a nova lógica do mercado de trabalho para a 

juventude faz com que os jovens concorram de um modo desigual entre si, pois as exigências 

de qualificação vão além das necessidades reais. O capital impõe um perfil para o jovem que 

envolve características nunca antes exigidas” (Dornelles et al., 2016, p. 87).  

O aumento da escolarização é reflexo de uma necessidade em driblar o desemprego 

crônico e uma maior intensificação do trabalho precário. Dessa forma, os jovens 

podem estar participando do nível de desenvolvimento das forças produtivas na 

condição de força de trabalho, mas não na condição de direção e gerenciamento 

desse processo ou se beneficiando do capital cultural que dispõem.  Sejam como 

excluídos dos bens materiais, sejam como consumidores de produtos disponíveis 

na indústria e no comércio da cultura, os jovens se diferenciam nos aspectos 

biológicos, culturais, sociais e geracionais. Por isso, ao se estudar os jovens ou a 

juventude, é preciso ter claro de qual jovem, juventude ou juventudes está se 

falando e o que se busca conhecer acerca deles (David, 2012, p. 50). 

 

Sendo assim, analisaremos agora o perfil socioeconômico dos jovens estudantes 

matriculados na UFG. Diferentemente do que é propagado pelo discurso dominante, as 

universidades federais cada vez mais possuem estudantes oriundos da classe trabalhadora e que, 

em sua maioria, são também trabalhadores responsáveis pelo seu sustento.  
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A última pesquisa realizada pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (FONPRACE), em 2018, trouxe resultados importantes que retratam 

o perfil socioeconômico dos estudantes das universidades federais. A pesquisa recolheu dados 

via internet das 63 universidades federais do país e 2 centros federais de educação tecnológica 

(CEFET) de Minas Gerais e Rio de Janeiro, avaliando 424.128 questionários, o que é 

equivalente a 35,34% dos estudantes de todo o país (UFG, 2019).  

Os resultados da Universidade Federal de Goiás foram semelhantes aos resultados gerais 

da pesquisa nacional, cabendo ressaltar que a população pesquisada na instituição foi de 5089 

dos 30.633 estudantes matriculados, o que representa um percentual de 16,613% do total de 

estudantes matriculados. Nos atentaremos à análise dos dados da UFG em específico.  

A população de estudantes pretos e pardos na UFG somaram um percentual de 54,98%, 

sendo 11,57% pretos e 43,11% pardos e 39,66% brancos. Esses dados são importantes de serem 

analisados pois demonstram que mais da metade (54,98%) dos estudantes da UFG são pretos e 

pardos. 

Gráfico 1 Cor/raça dos graduando UFG – 2018 

 

         Fonte: UFG, 2019. 

Com relação à renda, 74,8% dos estudantes da UFG têm renda familiar bruta per capita 

de 0 a 1,5 salário mínimo, e 17,3% de 1,5 a três salários mínimos. O que evidencia uma grande 

maioria de estudantes pertencentes à classe trabalhadora com menores rendimentos. Outro dado 

que também aponta essa realidade é que 63,10% dos estudantes da UFG são oriundos de escola 

pública, ou seja, cursaram o ensino médio em instituições públicas de ensino. 
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Tabela 1 Percentual de graduandos(as) segundo renda familiar bruta per capita 

em SM 

 

Fonte: UFG, 2019. 

O ingresso por cotas também é crescente desde a sua implementação. Em 2018, 41,97% 

dos estudantes que ingressaram na UFG eram cotistas. Desses, 34,09% ingressaram utilizando 

as cotas por escola pública, preto pardo ou indígena (PPI) e renda até 1,5 salário mínimo (SM); 

23,32% escola pública, PPI, independente de renda, 20,93% apenas escola pública e 20,39% 

escola pública e renda até 1,5 SM. Na análise da escolarização dos pais e mães dos graduandos, 

62% dos pais e 58,4% das mães tinham cursado até o ensino médio.  

Gráfico 2 Percentual de estudantes cotistas por modalidade de reserva de vaga em 

2018 

 

Fonte: UFG, 2009. 
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A juventude trabalhadora tem cada vez mais ocupado a universidade pública. No caso 

da UFG, ela representa mais de 70% do total de estudantes. Nesse sentido, os dados nos 

direciona a confrontar os discursos que apontam para o entendimento de que a universidade 

pública é um espaço ocupado pela elite que partem de uma compreensão mistificada da 

realidade que beneficia o capital, na medida em que defendem o sucateamento das instituições 

e reforçam a necessidade da mercadoria-educação.    

No entanto, algumas contradições perpassam por essa “democratização” da 

universidade que nos leva a retomar à discussão da educação a serviço da produção e 

reprodução do capital. Uma delas é que a necessidade de elevar os níveis de instrução da classe 

trabalhadora esbarra na necessidade do capital de expropriar o conhecimento do processo de 

trabalho dos trabalhadores.  

Sabemos que longo da história do capitalismo a educação fornecida para as classes 

trabalhadora e burguesa sempre foram distintas, cada uma de acordo com o papel no qual devem 

desempenhar, de modo que a premissa de educação para todos “aparece como direito dentro de 

uma igualdade abstrata” (Frigotto, 2012, p. 23).  

Ou seja, o processo de desqualificação do ensino superior, que já discutimos nos tópicos 

anteriores, ocorre na medida em que ele vai se massificando e se tornando acessível aos 

trabalhadores. Para David (2012, p. 176), esse processo não é novo no caso dos cursos de 

licenciatura.  

O processo de esvaziamento dos cursos de licenciatura vem se dando de forma 

acelerada nesta última década. Para se ter uma ideia desse fenômeno, basta 

observar o que vem ocorrendo na UFG com a redução drástica das demandas 

sociais quanto aos interesses de ingresso nos cursos de licenciatura.  Somando-se 

a isso, os dados relativos aos processos de evasão/exclusão de alunos das 

licenciaturas resultam em números expressivos se comparados aos dos cursos de 

bacharelados. 

 

São inúmeros os desafios enfrentados para exercer a profissão de professor devido ao 

processo de desvalorização da educação e da formação de maneira geral, como baixos salários, 

desvalorização do processo pedagógico de ensino e aprendizagem, falta de incentivo de 

formação continuada, pouco contato com a realidade das escolas durante a graduação. Contudo, 

esses problemas não podem ser atribuídos apenas à universidade, pois sem analisar as 

mediações com a esfera da produção e do Estado corre-se o risco de cair na idealização da 

universidade como espaço capaz de resolver um problema de ordem estrutural (David, 2012). 

Desse modo, a universidade é um espaço de reprodução, mas que no seu interior também se 

movimenta pela contradição. 
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Os jovens da classe trabalhadora que ingressam em um curso superior em uma 

universidade pública são sujeitos sociais que, além das determinações sociais, são marcados 

também pela determinação institucional da universidade na definição de sua identidade, 

personalidade e nas suas formas de sentir, pensar e agir. 

Sendo assim, consideramos que essa pesquisa do FONPRACE apresenta outras 

informações relevantes para nosso trabalho, que estão relacionadas com as condições 

socioemocionais dos estudantes, as dificuldades que eles encontram ao longo da graduação e 

consequentemente os motivos que impulsionam a desistência ou trancamento da matrícula.  

As dificuldades emocionais mais mencionadas pelos estudantes é a ansiedade, com 

cerca de 70% e o desânimo/desmotivação com mais de 50%, também aparecem altos índices 

de solidão, sentimento e desamparo, insônia, tristeza e desorientação. Conforme o gráfico 

ilustra a seguir: 

 

Gráfico 3 Dificuldades emocionais 

 
 

Fonte: UFG, 2019 

O adoecimento psíquico é uma realidade onipresente na sociedade capitalista. A 

degradação da vida humana explorada pelo capital se manifesta física e psiquicamente nos 

indivíduos como um sintoma coletivo. No entanto, a concepção hegemônica de ciência que 

determina o que é saúde e o que é doença, naturalizam, individualizam e biologizam esses 
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sintomas coletivos.  No âmbito da Psicologia, Moraes et al. (2010, p. 93) fazem uma crítica 

evidenciando que  

as teorias psicológicas que servem aos interesses da burguesia, podem 

compreender o trabalho como mero elemento mediador do ser humano com a 

sociedade e não como categoria essencial para sua existência.  Essa falta de 

compreensão do ser humano como um ser social, faz com que se intensifique a 

dicotomia entre indivíduo e sociedade. Nesse sentido, qualquer ação desenvolvida 

pela psicologia, que esteja atrelada à visão que fragmenta e dissocia a 

subjetividade humana e o trabalho, inviabiliza uma psicologia que seja 

instrumento da aproximação do indivíduo singular ao gênero humano. O que, no 

limite, só corrobora a intensificação da alienação. 

 

Dessa forma, o indivíduo humano, enquanto um ser social, tem na sua singularidade 

inscrita a universalidade do gênero humano, que se forma e tem sua consciência formada na 

práxis, cujo trabalho é sua atividade vital de produção e reprodução da vida.   

A individualidade social e, portanto, a subjetividade são, concreta e historicamente, o 

resultado de numerosas determinações sociais.  Sendo assim, a apreensão da 

individualidade como expressão de processos históricos de constituição e 

desenvolvimento do ser social exige uma heurística capaz de apanhar as determinações 

recíprocas e as sínteses provisórias presentes na relação entre subjetividade (indivíduo) 

e história (sociedade), corpo e mente. Desse modo, a individualidade envolve tanto a 

objetividade sócio histórica como também não se esgota apenas no psiquismo do 

indivíduo, pois se articula ineliminavelmente à corporalidade viva (Silva, 2017, p. 169). 

 

Na sociedade capitalista, como já discutimos nos tópicos anteriores, o trabalho assume 

sua forma alienada. Para Silva (2017), a pedagogia do trabalho capitalista forma a personalidade 

viva dos trabalhadores no sentido de que elas atuam a partir da forma organizada pela esfera 

produtiva. Isso extrapola a associação de saberes, técnicas, e comportamentos. A 

desqualificação do trabalhador é expressa pela expropriação do seu saber/conhecimento sobre 

o processo de trabalho, de modo que ele se torna alienado daquilo que é a sua atividade vital.  

Além disso, a precariedade do trabalho extrapola as questões salariais e de condições de 

trabalho, pois a precariedade está na própria relação com o trabalho sobre a forma de troca de 

mercadorias, que destrói a individualidade humana. E essa precarização dos sujeitos 

trabalhadores expressa um aumento do processo de alienação do ser humano com o seu gênero 

(Silva, 2017). 

Desse modo, as manifestações físicas e psicológicas de adoecimento dos indivíduos são 

a expressão da intensificação dos processos de degradação da vida humana por meio da 

superexploração do trabalho, mas que aparecem como fracasso, fraqueza individual.  
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Dentro das questões relacionadas com as motivações para trancar o curso, o motivo de 

trabalho foi o mais mencionado por mais de 20%. Já com relação às motivações para abandonar 

o curso, as dificuldades financeiras aparecem em primeiro lugar, seguido do nível de 

exigência/dificuldade do curso e em terceiro a dificuldade em conciliar estudo e trabalho, 

conforme mostra o gráfico a seguir: 

Gráfico 4 Motivações para pensar no abandono do curso 

 

Fonte: UFG, 2019. 

 

Por fim, o último gráfico trata das dificuldades que os graduandos têm para manter o 

desempenho acadêmico. As duas principais são a falta de disciplina/hábito de estudo e as 

dificuldades financeiras. 
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Gráfico 5 Dificuldade para o desempenho acadêmico 

 

Fonte: UFG, 2019. 

O emprego é uma demanda da realidade desses sujeitos que determina, inclusive, sua 

condição de classe. Ou seja, a necessidade de vender sua força de trabalho em troca de salário 

para garantir sua sobrevivência. Tal condição permeia também a vida acadêmica do estudante 

influenciando todo o seu percurso formativo, desempenho e desistência.  

Sendo assim, buscamos evidenciar que a juventude brasileira não pode ser 

compreendida como uma categoria homogênea, cujas características expressam tipos ideais. 

Por isso as juventudes são marcadas por experiências e realidades diversas, de modo que “as 

condições histórico-sociais concretas exercem influência tanto sobre as características de cada   

estágio individual do desenvolvimento, como sobre o curso do processo de desenvolvimento 

psíquico como um todo (Tomio & Facci, 2009, p.97).” No próximo capítulo buscaremos nos 

aproximar das discussões acerca dos jovens trabalhadores-estudantes que ingressam no ensino 

superior público, por meio das pesquisas encontradas na revisão bibliográfica.  
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3 Tendência do Debate Científico Acerca da Subjetividade dos Trabalhadores-

estudantes na Universidade no Brasil 

 

A revisão bibliográfica foi realizada com o intuito de selecionar os trabalhos 

relacionados ao tema desta pesquisa e investigar prioritariamente o que outros autores têm 

discutido e desvelado em suas investigações. Consideramos uma etapa importante da pesquisa, 

pois o contato com outros trabalhos que versam sobre o tema pode ampliar a compreensão do 

objeto bem como identificar as lacunas e assuntos que podem ser melhores explorados.  

 Elencamos, como critério temático para a seleção, pesquisas sobre a formação da 

subjetividade de trabalhadores-estudantes de licenciatura de universidades públicas que 

precisam conciliar trabalho e a formação; e, de forma secundária, trabalhos que versam sobre a 

relação entre formação em nível superior na universidade pública e o emprego, a implicação do 

trabalho nos estudos e dos estudos no trabalho, e juventude trabalhadora no ensino superior. 

Esses foram os elementos delimitadores como critério de inclusão para leitura dos resumos.  

Foram selecionadas quatro bases de busca: a plataforma SciELO, o portal de Periódicos 

Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), e o 

Google Scholar. 

Na primeira busca, realizada entre os dias 28/07/2020 a 01/09/2020, associamos as 

palavras-chave presentes na tabela a seguir, com o critério de saturação que essas palavras 

estivessem nos títulos dos trabalhos. Os resultados encontrados que foram relevantes estão 

apresentados a seguir. 

Tabela 2 Associação de palavras chave para busca 

Palavras-chave associadas 

trabalho and juventude 

jovem trabalhador and ensino superior 

emprego and juventude and ensino superior 

transição universidade and emprego 

trabalhador-estudante or estudante-trabalhador 

trabalho and educação and jovens 

trabalho and subjetividade and ensino superior 
Fonte: autoria própria 

 

 Para a associação de descritores jovem trabalhador and ensino superior, 

identificamos uma dissertação apenas, para emprego and juventude and ensino superior não 

foram encontrados trabalhos nas plataformas. Na combinação transição universidade and 
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emprego, apenas um artigo e duas dissertações. Após a leitura dos resumos, não selecionamos 

nenhum, pois eles não atendiam os critérios de inclusão.   

Na busca pelos descritores trabalho and juventude, ambos no título, foram encontrados 

um total de 187 artigos, 20 trabalhos de conclusão de curso (TCC), 94 dissertações de mestrado, 

26 teses de doutorado, e 19 trabalhos variados (livros, resumos, comunicações, etc.) que 

classificamos como “outros”. Desse total, verificamos os trabalhos que apareciam em mais de 

uma base de pesquisa e encontramos 23 artigos, 27 dissertações e 8 teses, duplicados. Após a 

leitura dos resumos foram selecionados 4 artigos, 2 dissertações e 1 tese que tinham relação 

direta com o objeto dessa pesquisa. 

De maneira geral, essa combinação de descritores apresentou um grande número de 

trabalhos que discutiam temas relacionados à juventude e a sua inserção profissional, a 

implementação de políticas públicas para a juventude, aos temas da cultura juvenil, gerações, 

dentre outros temas. Os interesses por pesquisas sobre a juventude estão relacionados com a 

sua importância para a sociedade. De acordo com Sposito et al. (2017, p. 4), as mudanças que 

ocorrem nas características da população jovem “são indicadores relevantes para a 

compreensão de alterações na estrutura demográfica do Brasil”. No entanto, encontramos 

poucos trabalhos que tratam da juventude universitária matriculada em instituições públicas 

relacionando a formação acadêmica e a inserção no mercado de trabalho. O que aponta para a 

necessidade de pesquisas que investiguem esse público específico. 

Os descritores “trabalhador-estudante” or “estudante-trabalhador”, ambos no 

título, foram combinados com o intuito de encontrar todos os trabalhos que abordam sobre essas 

duas categorias que, embora os termos sejam semelhantes, existe uma diferença entre eles. De 

acordo com Cardoso e Sampaio (1994), o trabalhador-estudante é aquele que dedica maior 

tempo ao trabalho e que não recebe ajuda financeira para se sustentar. Já o estudante-

trabalhador é aquele cujo trabalho não é uma necessidade primária e que recebe ajuda da família 

para se manter nas duas atividades. Assim sendo, a partir dessa combinação encontramos um 

total de 17 artigos, 101 dissertações, 21 teses, cinco TCCs e dois trabalhos de outros tipos. Com 

quatro artigos e duas dissertações identificadas como duplicações. 

Cabe destacar que na biblioteca digital de teses e dissertações (BDTD), foram 

encontrados um total de 115 trabalhos, sendo 95 dissertações e 20 teses, essa grande quantidade 

de resultados ocorre devido ao mecanismo de busca da própria plataforma que não restringe a 

busca mesmo utilizando aspas (“”) para especificar a palavra.  

 Na busca por trabalhos que tratassem do trabalhador-estudante ou estudante-

trabalhador, encontramos uma grande quantidade de trabalhos que tratam do ensino médio 
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integrado ao ensino técnico e do ensino profissional. Em nível superior, muitas pesquisas 

estavam voltadas para as instituições de ensino privadas, o que pode estar relacionado com a 

predominância destas instituições no país. Em 2019, elas representavam 88,4% do total de IES 

com 75,8% do total de matrículas em cursos de graduação (Brasil, 2019).    

A associação dos descritores formação and subjetividade and trabalho resultou em 

um total de seis artigos, oito dissertações, duas teses e dois outros, com duas dissertações 

duplicadas. Não selecionamos nenhum dos trabalhos por não tratarem da discussão entre 

trabalho e formação da subjetividade de estudantes do ensino superior. A partir disso, 

realizamos a busca com a combinação entre “trabalho” and “subjetividade” and “ensino 

superior” (todas no título). Essa busca resultou em um total de dois artigos, três dissertações, 

uma tese e um trabalho de conclusão de curso. Houve um artigo, uma dissertação e uma tese 

que estavam duplicados.  

É importante destacar que quase todos os trabalhos encontrados com esses descritores 

tratavam sobre o trabalho docente. Apenas dois trabalhos discutiam a formação da subjetividade 

de outros trabalhadores do ensino superior, um deles sobre técnicos administrativos e um sobre 

serventes terceirizados. Embora nesta combinação não tenhamos encontrado nenhum trabalho 

relacionado ao objeto da pesquisa, o que observamos é a predominância de pesquisas que 

discutem a relação entre o trabalho e a formação da subjetividade dos trabalhadores da 

educação.  

Na última busca, relacionamos trabalhadores-estudantes and universidade pública 

para qualquer parte do texto. Somando todas as plataformas de busca, obtivemos um total de 

348 trabalhos, sendo 80 artigos, 29 trabalhos de conclusão de curso, 145 dissertações, 53 teses 

e 34 trabalhos classificados como “outros”. Identificamos 63 duplicações e não conseguimos 

acessar o conteúdo de 2 trabalhos. Após a leitura de todos os resumos, selecionamos os 15 

trabalhos que dialogavam com os critérios de inclusão, elencados no início deste tópico, para 

leitura completa e análise. 

Obtivemos uma quantidade significativa de trabalhos de graduação e pós-graduação de 

Universidades de Portugal, pois ao utilizarmos filtros para restringir a busca na plataforma do 

Google Scholar buscamos apenas páginas em português que não fossem citações nem patentes 

e estes trabalhos por estarem em idioma português também entraram na seleção. Os trabalhos 

marcados como outros e os TCCs que não foram selecionados não entraram na categorização 

dos trabalhos por estarem em menor número e por avaliarmos que eles não apresentariam 

grande relevância para esta análise. 
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3.1 Trabalhos Não Selecionados 

Assim sendo, com a leitura dos resumos e identificação do tema central de cada trabalho 

criamos categorias e subcategorias para inserir os trabalhos selecionados e não selecionados, 

com o intuito de analisar com mais rigor as produções científicas que discutem a relação entre 

a juventude, a educação, o trabalho e a subjetividade. O critério para seleção foram pesquisas 

que tratassem de trabalhadores-estudantes de instituições públicas de ensino superior. A partir 

desse critério, criamos as categorias de exclusão: 

 

Tabela 3 Categorias e Subcategorias de exclusão 

 

Categoria Subcategoria Quantidade de 

excluídos 

Trabalhos que tratam de 

trabalhadores-estudantes 

ou estudantes-

trabalhadores de outros 

níveis de ensino. 

 

1.Ensino médio; 

 

16 

 

2. Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

 

15 

 

3. Educação Profissional/Técnica; 

 
20 

 

4. Ensino Fundamental. 

 
0 

Trabalhos que tratam de 

trabalhadores-estudantes 

ou estudantes-

trabalhadores, mas que 

são egressos do Ensino 

Superior 

 

1. Estudantes que estão na pós graduação; 

 

4 

 

2. Estudantes que se formaram mas não estão na pós-

graduação. 

9 

Estudos que tratam de 

trabalhadores-estudantes 

ou estudantes-

trabalhadores, mas foram 

excluídos pelo tipo de 

Instituição de Ensino 

Superior 

1. IES Privada; 13 

2. Faz comparação entre IES pública e Privada. 0 

Tratam de temas 

transversos à relação 

trabalhador-estudante ou 

1. Estudos na área da saúde que não consideram ou 

não tem relação com o tema 

formação/trabalho/subjetividade; 

56 
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estudante-trabalhador no 

ensino superior público 

 

2. Estudos que tratam sobre a relação juventude 

(universitária e não universitária) e trabalho, mas não 

abordam o tema da formação/educação/escolarização 

diretamente; 

53 

3. Estudos específicos sobre juventude, que discutem 

cultura, geração, inserção profissional, e etc., mas 

que não tratam da juventude universitária; 

73 

4. Estudos cujo tema central são políticas públicas 

para inserção no trabalho; 
12 

5. Estudos cujo tema central são políticas públicas de 

acesso e permanência à educação; 
23 

5. Estudos cujo tema central são políticas públicas 

para juventude; 
30 

6. Estudos sobre estudantes de qualquer nível de 

ensino, mas que não são trabalhadores; 
11 

7. Estudos que discutem relação 

trabalho/subjetividade, mas não do sujeitos 

estudantes do ensino superior; 

18 

 

8. Estudos que têm como centralidade a análise de 

cursos, ou da evasão ou permanência de estudantes 

nas instituições, e que para isso podem utilizar ou não 

o perfil dos estudantes; 

 

38 

9. Outros 216 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Traremos, a seguir, a exposição do quantitativo de trabalhos separados por tipo (artigos, 

dissertações e teses) em cada categoria. O total de trabalhos encontrados através da combinação 

de descritores foi de 872 trabalhos, sendo 293 artigos, 356 dissertações, 111 teses, 55 trabalhos 

de conclusão de curso (TCC) e 57 resultados classificados como outros (resumos, resenhas, 

livros, páginas de internet e etc.). Desse quantitativo, identificamos 126 duplicações, 

selecionamos 29 trabalhos para leitura completa e análise e categorizamos a partir dos critérios 

supracitados na tabela anterior, os 606 trabalhos excluídos de acordo com o gráfico a seguir. 
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Gráfico 6 Quantidade de trabalhos não selecionados que foram categorizados 

 

Fonte: autoria própria 

De antemão, destacamos que houve uma grande quantidade de trabalhos inseridos na 

subcategoria 9 “outros” devido à diversidade de trabalhos encontrados principalmente nas 

buscas em que o critério de seleção eram palavras “em qualquer parte do texto”. Isso permitiu 

que trabalhos de áreas e assuntos completamente diferentes ao objeto desta pesquisa 

aparecessem ao longo da busca. Ao mesmo tempo, esse critério mais expansivo foi necessário 

para encontrarmos o maior número de trabalhos que tratassem da temática do objeto desta 

pesquisa.  

Como a nossa intenção não tange uma análise detalhada dos trabalhos excluídos dessa 

revisão, optamos por uma classificação mais enxuta e todos os trabalhos que não tinham como 

temática central nenhuma das categorias elencadas na tabela acima foram inseridos na 

subcategoria “outros”. Estes somaram um total de 216 trabalhos, sendo 67 artigos, 117 

dissertações de mestrado e 32 teses de doutorado. 

Dos 606 trabalhos, categorizamos 258 artigos, 261 dissertações de mestrado e 87 teses 

de doutorado. Nas pesquisas que tinham como objeto central trabalhadores-estudantes ou 

estudantes-trabalhadores de outros níveis de ensino que não o superior o maior número de 

trabalhos foram os que tratavam de trabalhadores-estudantes ou estudantes-trabalhadores no 

ensino médio técnico ou profissional somando um total de 20 trabalhos, ensino médio com 16 

trabalhos e ensino médio na modalidade educação de jovens e adultos 15 trabalhos.  

Chamamos a atenção para as especificidades de cada modalidade do ensino médio, de 

modo que os cursos técnicos e profissionais integrados ou não ao ensino médio são voltados 

diretamente para a inserção de jovens no mercado de trabalho e a EJA atende majoritariamente 

artigos
43%

dissertações
43%

teses
14%

artigos

dissertações

teses
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jovens com mais de 18 anos que não puderam concluir os estudos na idade ideal. Existem mais 

estudantes que trabalham nessas modalidades de ensino do que no ensino médio regular. 

Contudo, a juventude brasileira é caracterizada por ser trabalhadora e mesmo cursando o ensino 

médio regular, os estudantes ainda tendem a se inserir de maneira precoce no mercado de 

trabalho (Sposito et al., 2017).   

Obtivemos um número menor de pesquisas que se tratavam de trabalhadores-estudantes 

ou estudantes-trabalhadores que estavam em nível de pós-graduação, dois artigos e duas 

dissertações de mestrado. As pesquisas com egressos somaram 8 artigos e 1 dissertação de 

mestrado, estas analisam de maneira geral a condição desses egressos no mercado de trabalho 

após a conclusão do ensino superior. 

Optamos por excluir da revisão de literatura os trabalhos que analisavam trabalhadores-

estudantes ou estudantes-trabalhadores que cursaram o ensino superior em instituições 

privadas. Fizemos isso por compreendermos que existem diferenças significativas entre 

instituições públicas e privadas, que demandam uma pesquisa mais minuciosa acerca das 

características de cada instituição, o que não é o foco desse trabalho. Assim sendo, nessa 

categoria foram incluídos 13 trabalhos.  

Por fim, a última categoria elaborada, a de trabalhos que “tratam sobre temas transversos 

à relação trabalhador-estudante ou estudante-trabalhador no ensino superior público”, contou 

com um maior número de subcategorias por estar relacionada com temas mais abrangentes e 

diversos. A elaboração das subcategorias foi feita a partir da observação de um maior número 

de ocorrência de pesquisas com essas temáticas que embora discutam objetos que se aproximam 

da problemática desta pesquisa tem como centralidade outras discussões, conforme veremos a 

seguir. Além disso, como já mencionado, todos os trabalhos que não se inseriram nessas 

subcategorias, foram classificados como outros devido à diversidade de temas e assuntos que 

não cabem a essa pesquisa aprofundar.  

Na primeira categoria, “estudos na área da saúde que não consideram ou não tem relação 

com o tema formação/trabalho/subjetividade”, inserimos os trabalhos encontrados na área da 

saúde que estavam voltados para análises de padrão de sonolência, cansaço, stress, qualidade 

de vida no trabalho, adoecimento mental, etc. que não tinham como centralidade o trabalhador-

estudante ou estudante-trabalhador e a relação trabalho e formação em ensino superior. Por esse 

motivo, esses trabalhos não foram incluídos na revisão de literatura. 

Na segunda subcategoria “estudos que tratam sobre a relação juventude (universitária e 

não universitária) e trabalho, mas não abordam o tema da formação/educação/escolarização 

diretamente”, foram incluídos aqueles trabalhos que faziam uma análise da relação juventude e 
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trabalho sem que se abordasse o tema da formação ou escolarização diretamente; ou seja, 

trabalhos que discutiam emprego, precarização do emprego, rotatividade de jovens no emprego, 

escolha profissional, dentre outros temas. Dos 53 trabalhos inseridos nessa categoria, 38 eram 

artigos, 11 dissertações de mestrado e 4 teses de doutorado. 

Um grande contingente de trabalhos abordavam os mais diversos temas relacionados 

com a juventude, como análises voltadas para temas que discutiam a cultura, a relação entre 

gerações, a violência, a inserção profissional, a atuação dos jovens em espaços não escolares, e 

etc. Esses trabalhos foram incluídos nessa subcategoria por não ter como centralidade a análise 

da juventude universitária e sua relação com o trabalho. 

Nas subcategorias 4, 5 e 6, foram incluídos trabalhos que analisavam políticas públicas 

de inserção no trabalho, acesso e permanência na educação e juventude, respectivamente. As 

três categorias somadas totalizam 36 artigos, 21 dissertações de mestrado e oito teses de 

doutorado. Chamamos a atenção para a maior quantidade de trabalhos que discutiam políticas 

públicas para a juventude totalizando 30 trabalhos, em segundo lugar 23 pesquisas que 

discutiam políticas públicas de acesso e permanência na educação, como ProUni, FIES, dentre 

outros, e por fim, 12 pesquisas que tratavam de políticas públicas para inserção no trabalho, 

como programas estaduais e municipais de jovens aprendizes.  

Obtivemos 11 pesquisas que discutiam a relação entre formação e trabalho com 

estudantes de vários níveis de ensino, mas que não eram trabalhadores, por esse motivo, não 

foram incluídos na revisão e inseridos na subcategoria 7. Na busca por pesquisas que 

abordassem a relação entre trabalho, formação e subjetividade obtivemos poucos resultados, e 

os trabalhos que não foram selecionados foram inseridos na subcategoria 8. É importante 

evidenciar que a maioria desses trabalhos abordavam a relação entre trabalho e subjetividade 

de docentes ou servidores públicos. Foram incluídos seis artigos, nove dissertações de mestrado 

e três teses de doutorado.  

Finalmente, houve uma quantidade significativa de trabalhos cujos objetivos principais 

eram a investigação de cursos de graduação, ou da taxa de permanência/evasão de cursos 

específicos, ou de IES. Em alguns destes trabalhos os autores analisaram o perfil 

socioeconômico dos estudantes. Nesse sentido, criamos esta subcategoria por compreender que 

estas pesquisas, apesar de se debruçarem sobre a análise do perfil dos estudantes de graduação 

e até discutirem trabalhadores-estudantes, tinham como objetivo os cursos, as instituições, e a 

relação entre acesso, permanência e evasão e não seus sujeitos. Incluímos 38 trabalhos nessa 

categoria em questão.  
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No tópico a seguir, indicaremos a classificação das pesquisas que foram selecionadas 

para a leitura completa e análise de acordo com os critérios de inclusão escolhidos para esta 

revisão.  

3.2 Trabalhos Selecionados 

Conforme já mencionado, através da busca pela combinação de descritores obtivemos 

872 trabalhos, selecionamos 29 que se encaixavam no critério de inclusão escolhido (pesquisas 

que tratassem de trabalhadores-estudantes de instituições públicas de ensino superior). Nessa 

revisão, também estarão incluídos outros oito trabalhos que se adequam ao critério de inclusão, 

mas foram encontrados em outras buscas realizadas antes dessa revisão. Optamos pela inclusão 

destes oito trabalhos, mesmo eles não aparecendo na busca pelos descritores, pelo fato de que 

as pesquisas estarem diretamente relacionadas com o nosso tema de investigação. Portanto, 

analisaremos 37 trabalhos divididos entre cinco teses de doutorado, 15 dissertações de 

mestrado, sete trabalhos de conclusão de curso e 10 artigos. 

Inicialmente, iremos expor a análise quantitativa dos trabalhos selecionados. No período 

de 2000 a 2020, o maior número de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso 

concentrou-se nos anos de 2016, 2018, 2012 e 2015; com sete, seis e quatro trabalhos, 

respectivamente. As publicações por ano estão expostas no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 7 Publicações de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso no 

período de 2000 a 2020 

   

Fonte: autoria própria. 
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Podemos inferir que essa grande incidência de trabalhos a partir de 2011 pode estar 

relacionada com a expansão das bases de busca eletrônica, mas por outro lado, nesse mesmo 

período há a implementação da Lei nº 12.711/2012, a lei de cotas que garantiu a reserva de 50% 

de vagas em cursos de universidades e institutos federais para estudantes que cursaram o ensino 

médio de maneira integral em escolas públicas. A implementação da lei de cotas representou 

um grande avanço no processo de democratização do ensino superior público brasileiro que já 

estava ocorrendo nos anos anteriores com políticas como o Programa de apoio a planos de 

reestruturação e expansão das universidades federais (REUNI) (Ristoff, 2016). 

As áreas de concentração das pesquisas de doutorado, mestrado e trabalho de conclusão 

de curso, conforme esperado pelo recorte desta pesquisa, foram principalmente Educação e 

Psicologia. Contudo, chamamos a atenção pela pequena quantidade de trabalhos na área da 

Psicologia que tratam dessa relação, subjetividade-educação-trabalho, o que aponta para a 

necessidade de investigação nesse campo.  

 Também destacamos as áreas de administração, mas sobretudo, a grande quantidade de 

pesquisas com trabalhadores-estudantes dos cursos de pedagogia, discussão que abordaremos 

mais adiante nesta revisão. Na tabela abaixo estão representadas as áreas de concentração das 

pesquisas selecionadas para esta revisão.  

Tabela 4 Área de concentração das Teses, Dissertações e Trabalhos de conclusão 

de curso 

 
Fonte: autoria própria. 
 

Os artigos selecionados foram publicados nas seguintes revistas e periódicos:  

 Eccos Revista Científica; 

 Avaliação - Revista de avaliação da educação superior;  

Área de Concentração  Quant. 

TCC 

Quant. 

Dissertações 

Quant. 

Teses 

Pedagogia 2 - - 
Serviço Social 2 - - 
Matemática 1 - - 

Ciências Contábeis 1 - - 

Docência Em Ensino Superior 1 - - 

Estudos Interdisciplinares - 2 - 

Administração - 2 - 

Psicologia - 1 4 

Educação - 7 1 

Sociologia - 1 - 

Desenvolvimento Regional - 1 - 
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 Revista brasileira de estudos pedagógicos; 

  Revista de Psicología - Universidade de Chile, Revista saúde - Santa Maria; 

  Revista Labor; 

 Educação e Fronteiras On-Line; 

 Linhas Críticas; 

  Revista saúde e educação; 

 E um artigo publicado no VII CLABES - Conferência Latinoamericana sobre el 

abandono em la educacíon superior.  Também identificamos as regiões do País em que os 

trabalhos foram publicados. A maior quantidade ficou concentrada na região sudeste com nove 

pesquisas, seguido pela região sul, seis pesquisas, centro-oeste e nordeste, cinco pesquisas e 

região norte por último com apenas uma pesquisa.  

 

Tabela 5 Quantidade de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso 

publicados por região do país 

Região do País 

Norte 1 

Nordeste 5 

Sul  6 

Sudeste 9 

Centro-Oeste 5 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Faremos agora a análise qualitativa dos trabalhos selecionados, buscando evidenciar 

quais as contribuições, aproximações e distanciamentos que as pesquisas contidas nessa revisão 

têm com nosso objeto. Buscaremos analisar principalmente as discussões travadas pelos autores 

sobre a relação trabalho e educação em nível superior tendo como centralidade o trabalhador 

estudante. Iniciamos com o agrupamento das pesquisas em categorias a partir do tipo de 

metodologia utilizada, público da pesquisa e objetivo da investigação. 

Com relação à metodologia, identificamos que a maioria dos trabalhos são pesquisas de 

campo que utilizam questionários e entrevistas como estratégia de apreensão dos dados. Apenas 

8 pesquisas se concentraram apenas na investigação bibliográfica (Costa, 2017; Jardim & 

Almeida, 2016; Lima et al., 2018; Nunes & Veloso, 2016; Rodrigues, 2016; Santana, 2013; 

Vargas & Paula, 2013).  

Buscamos diferenciar os trabalhos também pela seleção dos sujeitos das pesquisas, ou 

seja, se eram trabalhadores-estudantes ou estudantes-trabalhadores de cursos de licenciatura ou 
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bacharelado, se a pesquisa não fazia a separação por critério de curso ou se eram pesquisas 

generalizadas, no sentido de abarcar uma grande quantidade de cursos.  

As pesquisas que identificamos como “sem critério de curso” são as que os autores não 

utilizaram o curso como um critério específico para a seleção dos sujeitos participantes, foi o 

caso das pesquisas de Borges (2017), Korman Dib (2006), Fassina (2019), Maranhão (2015), 

Rocha (2005), Martins (2013), Melo (2019), Sousa e Gonçalves (2016), Resende, Queiroz, 

Faria (2012).  Já as pesquisas categorizadas como generalizadas são as que investigaram uma 

grande quantidade de sujeitos dos mais diversos cursos. Os trabalhos com esse recorte mais 

generalizado foram o de Costa, (2017), Silva (2016), Santana (2013), Lima, et al. (2018), Nunes 

e Veloso (2016), Jardim e Almeida (2016), Carneiro e Behr (2012). Nos recortes por curso, 

agrupamos as pesquisas que analisaram trabalhadores-estudantes ou estudantes-trabalhadores 

matriculados em cursos de bacharelado e licenciaturas. Ambos os grupos são compostos por 10 

pesquisas cada.  

No grupo de pesquisas que tem como critério a seleção de estudantes de cursos de 

licenciatura, oito dos 10 trabalhos estão concentrados nos cursos de Pedagogia, cujos autores 

sãoRodrigues (2014), Rodrigues (2016), Sacramento (2015), Petters (2009), Tavares (2010), 

Machado (2012), Araújo (2019), Vargas e Paula (2013). Souza e Azevedo (2016) além do curso 

de Pedagogia, incorporou também os cursos de História e Matemática. E, por fim, Silva (2017) 

concentra sua pesquisa nos trabalhadores-estudantes dos cursos de Matemática.  

Nas investigações em que o critério são cursos de bacharelado os trabalhos de Castro 

(2015), Lima (2016) e Pimenta (2015) investigam os trabalhadores-estudantes e estudantes-

trabalhadores nos cursos de Serviço Social. Oliveira (2013) e Maier e Mattos (2016), nos cursos 

de Enfermagem, D’Avila (2014) nos cursos de Turismo, Ciências Econômicas e 

Administração, Moreira, Gomes (2018), Ciências contábeis e Administração, Pereira (2017) 

Odontologia e Arquivologia. As pesquisas de Piotto (2007) e Melo (2002) têm como recorte os 

cursos de bacharelado mais concorridos.  

Piotto (2007) analisa, em sua tese de doutorado, a trajetória de estudantes oriundos das 

camadas populares que ingressaram nos cursos superiores mais concorridos da Universidade 

de São Paulo (USP) e, também, quais os sentidos que esses estudantes atribuem ao seu acesso 

e permanência. A investigação foi realizada por meio de entrevistas que ocorreram com cinco 

estudantes dos cursos de Psicologia, Ciências Médicas, Ciências Biológicas, Administração e 

Farmácia/Bioquímica que já tinham ao menos cursado até a metade da graduação. 

Na Dissertação de Mestrado de Melo (2002), é analisado qual o significado do trabalho 

para jovens que estão no período de transição entre a graduação e a inserção profissional. Foram 
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investigados 117 jovens de seis cursos mais concorridos (Medicina, Fisioterapia, Psicologia, 

Direito, Arquitetura e Ciências da Computação) no vestibular dos anos 2000 da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sendo 70 graduandos e 47 recém formados. Também 

foram realizadas 20 entrevistas.  

Destacamos as pesquisas que fizeram um recorte para além do curso, analisando 

também o período (matutino, vespertino, noturno e integral). Rodrigues (2016), Petters (2009), 

Tavares (2010), Machado (2012), Araújo (2019), Silva (2017), Vargas e Paula (2013), D’Avila 

(2014), Castro (2015), Pereira (2017), Lima et al. (2018), Martins (2013), Santana (2013), e 

Maranhão (2015), se debruçam sobre trabalhadores-estudantes ou estudantes-trabalhadores de 

cursos noturnos. 

Rodrigues (2014) faz uma comparação, em sua tese de doutorado, entre os estudantes 

dos cursos de Pedagogia do período diurno e noturno a partir da identificação de seus perfis e 

suas condições de estudo e trabalho. Por outro lado, Oliveira (2013) analisa os trabalhadores 

que cursam graduação em Enfermagem em período integral e trabalham no período noturno em 

plantões.  

A terceira categoria constituiu-se a partir da identificação dos objetivos centrais dos 

trabalhos selecionados. De maneira geral, elencamos cinco categorias centrais que estão 

descritas e especificadas na tabela a seguir:  

 

Tabela 6 Categorias relacionadas ao objeto central de investigação dos trabalhos 

selecionados 

Categoria 

inicial 
Descrição Pesquisas Categoria final 

1. Análise do 

acesso e 

permanência 

Pesquisas cujo objetivo 

central está relacionado 

com a análise de fatores 

de acesso e permanência e 

desempenho acadêmico 

de trabalhadores-

estudantes ou estudantes-

trabalhadores. 

Costa (2017),  

Fassina (2019), 

 D. F. Silva (2016),  

Santana (2013),  

Moreira e Gomes (2018),  

Vargas e Paula (2013),  

Lima, et al. (2018),  

Pereira (2019), 

Nunes e Veloso (2016). 

1. Políticas de 

acesso e 

permanência como 

centralidade 

2. Análise do 

papel das 

Políticas 

Públicas 

Pesquisas cujo objetivo 

central está relacionado 

com a análise das 

políticas públicas de 

acesso e permanência, e 

quais os impactos, limites 

Lino (2018),  

Jardim, Almeida (2016), 

Resende, Queiroz, Faria 

(2012). 
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e possibilidades dessas 

políticas para os 

trabalhadores-estudantes 

ou estudantes-

trabalhadores. 

3. Análise dos 

cursos e/ou da 

Universidade 

Pesquisas cujo objetivo 

central está relacionado 

com a análise do curso ou 

da instituição em que está 

inserido os trabalhadores-

estudantes ou estudantes-

trabalhadores e a relação 

eles que estabelecem 

entre si. 

Castro (2015). 

2. trabalho e 

formação no 

ensino superior em 

oposição 

 4. Análise do 

percurso 

acadêmico/ 

trajetória de 

vida 

Pesquisas cujo objetivo 

central está relacionado 

com a análise do percurso 

acadêmico ou a trajetória 

de vida dos trabalhadores-

estudantes ou estudantes-

trabalhadores e como o 

trabalho e o estudo 

exercidos de maneira 

concomitante influenciam 

nesse percurso/trajetória. 

Rodrigues (2014), 

 Pioto (2007),  

D'Avila (2014),  

S. R. Oliveira (2013), 

Martins (2013), 

 Machado (2012),  

Araujo (2019),  

Pimenta (2015),  

J. C. Silva (2017),  

Melo (2019), 

 Maier e Mattos (2016),  

 Poleto e Behr (2012). 

 

5. Análise do 

significado e/ou 

expectativas do 

trabalhar/estudar 

Pesquisas cujo objetivo 

central está relacionado 

com a análise da 

construção dos 

significados e/ou 

expectativas que os 

trabalhadores-estudantes 

ou estudantes-

trabalhadores atribuem à 

sua condição, à formação 

e ao seu trabalho. 

 

Borges (2017),  

Korman Dib (2006),  

G. M. C. Rodrigues 

(2016),  

Melo (2002),  

Sacramento (2015),  

Maranhão (2015), 

 Rocha (2005), 

Petters (2009),  

Tavares (2010), 

Lima (2016),  

Sousa e Gonçalves 

(2016),  

Souza e Azevedo (2016). 

 

3. elementos 

subjetivos 

presentes na 

relação 

trabalhador-

estudante na 

universidade 

 

Fonte: autoria própria. 
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É válido ressaltar que essa categorização diz respeito ao objetivo central das pesquisas 

e que existem outros objetivos buscados pelos autores que perpassam, inclusive, por outras 

categorias presentes no quadro acima. Tendo em vista essa categorização inicial, 

concentraremos nossas análises nas pesquisas a partir das tendências de análise dos autores, das 

aproximações, e contribuições, que se concentraram em três categorias finais.  

3.2.1 Políticas de acesso e permanência como centralidade 

 

Conforme já mencionado, o processo de democratização do ensino superior público 

contou com grandes avanços nas últimas décadas. Além disso, discussões em torno do acesso 

e permanência dos estudantes oriundos da classe trabalhadora ganharam força por se tratar de 

uma demanda efetiva da nossa realidade.  

 O que analisamos a partir das pesquisas incluídas nessa categoria é que, de maneira 

geral, as pesquisas apontam para a necessidade ampliação das políticas de assistência estudantil 

como o principal instrumento para assegurar a permanência dos estudantes oriundos da classe 

trabalhadora e que também são trabalhadores. 

Vargas e Paula (2013) analisam o processo de expansão e democratização que vem 

ocorrendo nas últimas décadas e apontam que só a entrada de estudantes das camadas populares 

no ensino superior não é suficiente para garantir esse processo de democratização. É preciso 

olhar para a permanência e as taxas de conclusão para avaliar se essas políticas realmente estão 

sendo efetivas. 

Embora os indicadores de taxa de matrícula e conclusão sejam elementos importantes 

para a compreensão da realidade, esses dados não conseguem explicar o movimento real do 

fenômeno, apenas descrevê-lo. Podemos perceber a mesma tendência nos trabalhos de Fassina 

(2019), Nunes e Veloso (2016) e Santana (2013).  

Na pesquisa de Lino (2018), que analisou o programa de auxílio permanência destinado 

aos estudantes da Universidade Federal do Tocantins (UFT), buscando compreender quais as 

expectativas dos jovens que são atendidos pelo programa com relação à educação e ao trabalho, 

a autora identificou a partir da avaliação dos bolsistas que o auxílio possibilitou a permanência 

desses estudantes. Ela concluiu destacando como essas políticas de ações afirmativas têm um 

grande potencial para reduzir as desigualdades sociais.  

Na mesma tendência, incluímos o trabalho de Pereira (2017), que buscou refletir sobre 

a permanência do estudante trabalhador na universidade pública ao analisar especificamente o 

caso da UFRGS, além da pesquisa de Martins (2013), que objetivou compreender quais são os 
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desafios de alunos matriculados em cursos noturnos do instituto multidisciplinar da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e como as políticas públicas de acesso e 

permanência são acessadas por eles.  

Na perspectiva de Martins (2013), embora os estudantes pesquisados estejam em cursos 

de menor status social, sua constatação é de que há possibilidades de mobilidade social para 

eles. Há, também, uma crítica acerca da falta de recursos para os programas, evidenciando que 

as políticas públicas atuais não são suficientes para atender as necessidades dos estudantes. 

Resende Queiroz e Faria (2012) analisam os dados da pesquisa “as contas da dialética 

inclusão/exclusão: a experiência das cotas na UFG” e buscam apreender as mediações postas 

nas experiências de estudantes que ingressaram no ensino superior através do programa 

UFGinclui no ano de 2009. O programa tem como intuito reduzir as desigualdades de acesso 

ao ensino superior público e reserva uma quantidade de vagas para estudantes pretos, 

quilombolas, indígenas e oriundos de escola pública. As autoras identificaram que dentro da 

própria lógica da política de cotas há um processo de estratificação das desigualdades em que, 

por exemplo, os alunos que ingressaram por cotas nos cursos mais concorridos ainda tem uma 

condição privilegiada se comparado com os que ingressaram pelas mesmas cotas mas nos 

cursos menos concorridos.  

Esse tipo de estratificação fica evidente também nas pesquisas que tratam de estudantes 

dos cursos noturnos. Santana (2013, p. 151), chama a atenção para o fato de que  

o aumento do número de vagas no noturno permitiu o acesso de um novo público, 

modificando o perfil dos estudantes da UFBA, que hoje, através de seus cursos 

noturnos, recebe estudantes de segmentos sociais menos favorecidos quando 

comparados aos seus similares diurnos. Por outro lado, verificamos que, apesar 

do aumento do número de vagas no noturno, a educação superior pública ainda 

concentra a sua oferta no turno diurno, o que dificulta o ingresso e a permanência 

de estudantes que trabalham. 

 

Nesse sentido, as pesquisas expõem, tanto de maneira generalizada quanto em grupos 

pequenos, que há questões objetivas que influenciam a relação entre acesso e permanência. 

Dentre as mais abordadas, podemos citar: o número de bolsas e auxílios permanência são 

limitados; o incentivo à pesquisa e a extensão é pequeno nos cursos noturnos e mesmo quando 

existem eles se chocam com a falta de tempo disponível; o valor da bolsa não é suficiente para 

aqueles asseguram sua sobrevivência física com o salário recebido; dentre tantas outras 

questões. 

Outrossim, o que essas pesquisas nos apontam é que embora o acesso ao ensino superior 

tenha aumentado de maneira significativa, as condições objetivas desses estudantes se chocam 
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com as condições que são oferecidas pelas universidades, mascarando por meio de da “inclusão 

que exclui” uma igualdade de oportunidades que não existe no sistema capitalista de produção. 

Dessa forma,  

 

a implementação de políticas públicas focadas e emergenciais não extingue o 

caráter desigual da sociedade classista. As relações de seleção e diferenciação 

social se preservam, até mesmo se aprofundam, no interior do sistema educativo. 

A distribuição e a qualidade dos conhecimentos são muito variáveis e cumprem 

funções distintas na sociedade de classes. Não basta qualquer saber, não é 

indiferente qualquer curso e qualquer diploma. Mesmo entre os formados em 

cursos superiores se mantém uma hierarquia, de tons e graus variados, entre os 

formados em instituições de elite e os egressos de cursos de circuito popular 

(Sobrinho, 2010, p. 1239). 

 

No primeiro capítulo, abordamos a questão das políticas sociais de juventude partem de 

uma concepção pautada em uma cidadania abstrata que, inclusive, tem o potencial de 

individualizar pautas coletivas, na medida em que elas são limitadas e não estão disponíveis 

para todos que necessitam delas. O mesmo ocorre com as políticas de permanência e das 

idealizações que são construídas em torno delas.  

É importante ressaltar aqui dois aspectos fundamentais que permeiam essa afirmação. 

O primeiro é que nossa crítica às políticas públicas de assistências, muito embora possa parecer 

uma defesa do “quanto pior melhor”, se baseiam no princípio contrário. Ou seja, parte do 

reconhecimento dessas políticas como necessárias na disputa hegemônica, mas sem deixar de 

considerar  

a natureza do Estado intervencionista – um Estado que entra no processo 

produtivo como mecanismo imperativo de salvaguardar os interesses do capital 

no seu conjunto. Trata-se de um "patrão'' que, além da violência instaurada nas 

relações de produção, acresce a possibilidade da violência e exploração política. 

Da mesma forma, e como consequência, fica difícil compreender a especificidade 

das crises, a natureza das contradições e da luta de classes (Frigotto, 2012, pp. 

30–31). 

 

O segundo aspecto reitera o primeiro, no sentido de que a crítica como método permite 

desvelar o movimento real dos fenômenos a partir da sua compreensão histórica e material 

enquanto práxis. Dessa forma,  

se a ideologia e as superestruturas sociais em geral, uma das quais é o aparelho 

educativo, encontram sua explicação na sociedade civil e,  mais  concretamente,  

na  crítica  da  economia  política;  se  é  assim  - e, realmente,  assim  é  -, a  

própria análise  econômica terá muito que  dizer  na hora de situar a educação 

dentro do processo de produção e  reprodução do capital e do valor, sobre o papel 

da educação no processo geral da produção social,  sobre seu próprio surgimento 
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como necessidade social  - não meramente individual - e sobre as potencialidades 

da antítese entre as necessidades criadas e as realmente satisfeitas no terreno da 

educação. (. . .)  há de compreender a avaliação crítica da educação realmente 

existente, das ideias dominantes sobre a educação e, igualmente, de outros 

aspectos da vida social que confluem com a empresa educativa em seus sucessos 

ou em seus fracassos.  E essa avaliação crítica não se deterá simplesmente, e 

satisfeita, na enumeração dos obstáculos que a organização da sociedade põe a 

realização de qualquer ideal educativo que pretenda transcendê-la, mas deverá, 

sobretudo, tratar de localizar as tendências já existentes dentro da própria 

sociedade atual que permitam prever e delimitar o que serão, uma vez livres de 

travas, as tendências da educação do futuro. Quer dizer, a crítica, uma vez mais, 

deverá buscar a solução das antíteses reais nas tendências reais no presente 

(Enguita, 1993, pp. 79–80).  

 

É nesse sentido que apontamos os limites das políticas assistencialistas como um fim 

em si mesmas.  

Cabe abrir um parêntesis para se destacar que a prioridade do acesso ao ensino superior 

no Brasil, no âmbito do financiamento pelo Estado, são as instituições de ensino privadas, que 

recebem um grande contingente de verbas públicas que poderiam ser aplicadas, por exemplo, 

na expansão das políticas de assistência. Leher (2008) analisa que o período de queda nas 

matrículas na rede superior pública a partir de 2013 contrasta com o aumento expressivo da 

expansão da rede privada. De modo que “o período acelerado de crescimento dos repasses do 

fundo público para as corporações de ensino corresponde, exatamente, ao período de queda 

abrupta dos investimentos e custeio das públicas (Leher 2008, p.61).” 

Temos como um primeiro ponto de partida, não apenas a defesa de sua ampliação, mas 

da universalização do acesso ao ensino superior público. Contudo, ainda devemos questionar, 

qual tipo de educação queremos universalizar? Abordaremos mais detalhadamente essa questão 

nos próximos tópicos.  

3.2.2 trabalho e formação no ensino superior em oposição 

 

Um movimento comum, presente nas análises contidas nas pesquisas selecionadas para 

essa revisão, é estabelecer uma relação de oposição entre o trabalho e a formação em nível 

superior. Ou seja, o foco da análise recai apenas no aspecto negativo, em que o trabalho 

atrapalha e prejudica a formação.   

A maioria das pesquisas que buscam caracterizar o perfil socioeconômico dos 

participantes (estudantes-trabalhadores ou trabalhadores-estudantes), inclusive as que 

empreendem análises qualitativas com grupos menores, apresentam um perfil de jovens que 
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ingressaram cedo no mercado de trabalho, a maioria solteiros e que residem com a família, 

renda média de 3 salários mínimos, que exercem trabalhos em áreas não relacionadas com o 

curso de graduação, que a escolha do curso se deu por falta de opção, ou não foi a primeira 

opção. Esses jovens também possuem pouco tempo ou quase nenhum tempo para se dedicarem 

aos estudos e as atividades da graduação. Esse perfil condiz, de maneira geral, com as 

características da juventude brasileira analisadas no capítulo anterior.  

Chamamos a atenção para as diferenças encontradas no perfil de trabalhadores-

estudantes que cursam a graduação no período noturno, em que grande parte possuem idade 

mais avançada, empregos formais e são responsáveis pelo seu próprio sustento e sustento da 

família.  Outra tendência observada nas pesquisas de Rodrigues (2016), Tavares (2010), Araújo 

(2019), Petters (2008), Machado (2012), e Sacramento (2015) que tratam de trabalhadores-

estudantes de pedagogia é um perfil de maioria feminino, em que grande parte dessas estudantes 

possuem trabalho na área em que estão cursando a graduação.  

Ou seja, estamos diante uma juventude heterogênea que vive do trabalho, mas que ao 

acessar o ensino superior sua condição de trabalhadora passa a ser representada como uma 

influência negativa no processo formativo. Processo formativo esse que visa melhorar a 

condição desses jovens trabalhadores como mão de obra.  No entanto, o trabalho por ser uma 

necessidade de sobrevivência assume uma importância que se sobrepõe à formação, dessa 

forma, o emprego aparece unicamente como expressão de cansaço, sofrimento, falta de tempo, 

dentre outros significados negativos. Nesse movimento, que coloca o trabalho como uma 

determinidade negativa, há um processo de fetichização do estudo e idealização do trabalho que 

discutiremos a seguir. 

A contradição entre trabalho e formação em nível superior não se restringe apenas à 

questão do tempo de dedicação para cada atividade, do desempenho, ou do direito ao acesso e 

à permanência, muito embora as análises se concentrem apenas nessas condições objetivas. 

Nesse sentido, as políticas assistenciais se só podem ser consideradas como solução para essa 

contradição se ignorarmos o fato que toda política pública está voltada para formar um tipo de 

sujeito; e apenas para atender as demandas pontuais desse sujeito, não para modificar sua 

condição ou modificar as relações sociais que criam esta condição.  

Conforme já analisamos, o processo de divisão social do trabalho na sociedade 

capitalista pressupõe também um processo de divisão social da educação. Na análise de 

Kuenzer (1985), o capital utiliza a diferenciação do saber teórico com o saber prático para 

fomentar seu processo de exploração do trabalho. E isso ocorre no campo ideológico. 
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Ao nível da ideologia, opera-se todo um movimento na fábrica e fora dela, ou 

seja, no interior do processo produtivo e nas relações sociais por ele geradas, no 

sentido de demonstrar que o saber obtido com a prática é inferior ao saber oficial 

obtido na escola. Esse movimento é inerente ao próprio modelo capitalista, que 

se caracteriza por uma separação permanente entre teoria e prática, concepção e 

execução, pensamento e ação. Não obstante a realidade capitalista ser dialética, 

não existindo essa separação ao nível da práxis, ela precisa ser produzida e 

justificada, como condição necessária de dominação do capital sobre o trabalho. 

Para tanto, e isto é uma das tarefas da pedagogia capitalista, é preciso negar o 

conhecimento, no conjunto das relações sociais construindo-se a si mesmo e à 

História e sendo construído por ambas, enquanto apreende, compreende e 

transforma a natureza, num processo em que reflexão e ação, atividade intelectual 

e manual não se separam. A negação do caráter ao mesmo tempo teórico e prático 

do trabalho justifica a separação entre decisão e execução, trabalho intelectual e 

manual, a partir do que se justifica a dominação do capital sobre o trabalho 

(Kuenzer, 1985, p. 137). 

 

Dessa forma, no campo das relações sociais, o saber teórico é cindido do saber prático. 

Aquele que possui o saber teórico tem vantagem sobre o que tem apenas o conhecimento 

prático. Também dessa cisão, retira-se do trabalho o lócus da produção de saber, direcionando-

o para instituições educacionais e profissionalizantes. Nessas, o saber oferecido por ser 

desvinculado da prática é estranho à classe trabalhadora e, portanto, dificulta a sua apreensão, 

levando-os a não reconhecer a sua real necessidade na vida e até mesmo abandonar o ensino 

regular (Kuenzer, 1985). Esse não reconhecimento aparece nas análises das pesquisas dessa 

revisão. 

Tavares (2010), em sua pesquisa que buscou compreender e interpretar criticamente 

qual o papel da formação em licenciatura em pedagogia na FURG para trabalhadoras-

estudantes, além de problematizar os limites e as possibilidades do curso, identificou que para 

os sujeitos entrevistados na pesquisa a  

sua subjetividade e o filtro pelo qual eles representam o mundo é mediado por 

uma prática. Essa prática, de modo geral, é fetichizada. Nesse sentido, o 

significado do trabalho e do estudo para essas alunas, suas percepções, na sua 

maioria, reificadas do ponto de vista que trabalhamos. A subjetividade desses 

sujeitos, assim como todas as demais, são interiorizações a partir de suas vivências 

históricas, situadas nas relações sociais que vivem (Tavares, 2010, p. 63). 

 

A autora também destaca que a presença de trabalhadores na universidade não coíbe as 

práticas e concepções elitistas e, portanto, a impossibilidade de se dedicar integralmente aos 

estudos impede que esses trabalhadores sejam reconhecidos como alunos. Esse não 

reconhecimento também é relatado por Maranhão (2015, p. 118) que, em sua conclusão, destaca 

que 
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os estudantes percebem o ensino superior noturno da UFBA como algo 

fragmentado, incompleto para estudantes-trabalhadores e trabalhadores-

estudantes. Eles entendem que embora a universidade ofereça ensino, pesquisa e 

extensão, essa tripla função não foi pensada para eles, sobrando-lhes apenas o 

ensino. Além disso, problemas estruturais de funcionamento noturno da 

instituição comprometem o acesso a todos os serviços internos que a universidade 

oferece.   

 

Araújo (2019) também apresenta uma discussão semelhante em seu trabalho e aponta 

que, devido à dedicação majoritária dos estudantes ao trabalho, eles se enquadrariam em uma 

categoria denominada trabalhadores-pseudoestudantes, por não se reconhecerem 

verdadeiramente como estudantes. O autor inclusive critica a categorização “estudante-

trabalhador” e “trabalhador-estudante”, pois para ele 

o trabalhador-pseudoestudante contraria as definições propostas pelos autores 

acima porque ele não percebe a instituição de ensino superior como um espaço 

seu e nem enxerga o curso noturno como algo criado em sua função. Pelo 

contrário, são percebidas barreiras e dificuldades que resultam em imposições que 

fazem com que seu papel enquanto estudante seja limitado, chegando a questionar 

se o exerce verdadeiramente. Percebe, na sua formação, limitações que poderiam 

ser superadas caso a universidade verdadeiramente se preocupasse com a sua 

inclusão e formação. Logo, não há como classificá-lo nas categorias já 

apresentadas quando ele não se reconhece como um estudante (Araújo, 2019, p. 

54). 

 

Nesse sentido, o autor aponta que as pessoas incluídas nessa categoria acessam uma 

“sub-cidadania” que segue sendo perpetuada pelas instituições de ensino superior. Isso porque 

os diversos espaços da universidade ficam inacessíveis para os estudantes do período noturno 

(não só para eles, mas para trabalhadores de outros turnos também), como por exemplo, 

bibliotecas e restaurantes universitários. As atividades pedagógicas e acadêmicas extra-aulas 

também não ocorrem no período noturno, o que restringe a possibilidade de formação desses 

estudantes.  

As pesquisas que apontam que o trabalhador não é estudante, ou é mais trabalhador que 

estudante, fazem uma idealização da categoria estudante. Ou seja, um tipo ideal de sujeito que 

tem tempo para se dedicar exclusivamente a essa atividade. Mas o trabalhador, mesmo não 

dispondo das condições ideais, ainda assim participa das aulas, faz disciplinas e se forma. Então, 

como é possível afirmar que esse trabalhador não é um estudante? 

Quando se analisa essa oposição de maneira mecanizada e endurecida, não se consegue 

apreender a categoria trabalhador-estudante como uma forma de ser, uma determinação da 

existência pautada pelas duas condições. Ou é um ou é outro. Desse modo, para além da 

condição institucional de vínculo, o trabalhador-estudante ou estudante-trabalhador é marcado 
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pela sua condição de classe. Isso porque, a classe é uma mediação fundamental do indivíduo e 

história, um elemento histórico social, não apenas uma categoria econômica. Para Silva (2019, 

p. 19) 

as classes sociais não são, portanto, compreendidas como uma estrutura 

determinada que condiciona a existência dos indivíduos, nem tampouco uma 

expressão subjetivista de demiurgo da história.  As classes são consideradas um 

complexo de relações que se manifestam concretamente pelas mediações da 

produção do valor, pela circulação de mercadorias e pela luta de classes.  

 

Desse modo, a classe não é uma categoria abstrata, mas se estabelece como um modo 

de vida que configura e forma a subjetividade. Podemos perceber que, nas pesquisas que 

analisam a inserção do trabalhador-estudante ou estudante-trabalhador como um problema de 

ordem institucional, é pertinente a defesa de uma concepção de formação que é limitada, já que 

a categoria trabalhador aparece como estratificação social e não como condição de classe.  

Na pesquisa de Maier e Mattos (2016), o objetivo era compreender como se dá a relação 

entre trabalhar e estudar para estudantes de enfermagem de uma IES pública de Mato Grosso 

que trabalham como técnicos em enfermagem. Na análise das entrevistas, elas apontam que os 

estudantes abordam uma imensa dificuldade em conciliar o horário de trabalho com a graduação 

e, também, destacam que a condição de trabalho é que define os horários destinados às outras 

atividades. Desse modo, deixar de trabalhar não é uma opção para esses estudantes, pois muitos 

deles dependem do trabalho para seguir estudando.  

Os estudantes pesquisados trabalhavam no período noturno para conciliar as atividades 

integrais do curso e as autoras destacam, a partir das entrevistas, que essa condição influencia 

na qualidade de vida desses estudantes, que a universidade não estava preparada para atender 

as demandas desses estudantes e que nessas condições a permanência com uma formação de 

qualidade é negada a eles. 

Cabe ressaltar que, em todas as pesquisas que tratam do ensino superior noturno, há a 

mesma problemática evidenciada, ou seja, que os espaços e vivências da universidade são 

sempre restritos para aqueles que cursam a graduação no período noturno. Essa discussão se 

evidencia na dissertação de Rodrigues (2014), que investiga o processo de formação dos 

estudantes de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) fazendo uma 

comparação entre os períodos diurno e noturno. Ela destaca que  

os estudantes de pedagogia, de modo geral, possuem condições precárias de se 

dedicarem ao ensino superior, condições estas que os acompanham desde sua 

trajetória escolar inicial.  Os estudantes do curso noturno apresentam capital 

escolar/cultural ainda mais baixo que seus colegas que estudam pela manhã.  

Esses fatores refletem nas facilidades encontradas pelos estudantes do curso 
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diurno de usufruírem das oportunidades oferecidas pela universidade, tendo 

condições de participar da vida acadêmica da universidade, seja utilizando os 

espaços de estudo e de lazer da universidade, seja participando de eventos, seja 

assumindo bolsas de pesquisa ou de outra modalidade, seja realizando estágios 

em suas áreas de formação e interesse.  Por outro lado, os estudantes do noturno, 

em virtude de suas especificidades e de sua necessidade de trabalhar, nem sempre 

podem se valer de tais oportunidades oferecidas pela instituição de ensino. Além 

destes aspectos da vivência universitária supracitados, eles são ainda prejudicados 

pela variação na distribuição e oferta de determinados recursos da universidade e 

organização dos processos institucionais/acadêmicos, como se lê a seguir 

(Rodrigues, 2014, pp. 113–114). 

 

A autora também chama a atenção para a distribuição desigual dos professores, de modo 

que os professores que atuam no período noturno não estavam vinculados aos programas de 

pós-graduação. Os alunos do período noturno também relataram uma discriminação por parte 

dos professores. Essa diferença na formação dos estudantes de um mesmo curso mas de turnos 

diferentes será chamada pela autora de desigualdade institucional. Compreendemos aqui que 

essa desigualdade materializada na dualidade da formação é expressão da condição de classe. 

Ou seja, mesmo acessando os níveis mais altos de ensino, os estudantes da classe trabalhadora 

ainda possuem um ensino desigual.  

O que queremos destacar é que há formação e deformação tanto no trabalho quanto na 

educação. São determinações recíprocas e que são contraditórias, mas não opostas. Se o 

trabalho aparece apenas como negativo faz parte de uma análise mecanicista em que o problema 

fica centrado na forma social que o trabalho está organizado. Ou seja, pela lógica do capital. 

Além disso, se partimos do trabalho como um princípio educativo ele não pode ser analisado 

como um problema para a formação, pois o duplo caráter do trabalho forma coletivamente e 

individualmente.  

Souza e Azevedo (2016) compreendem essa relação entre unidade contraditória, 

apontando que o estudo é um tipo de trabalho e, por isso, para os estudantes que possuem um 

emprego, a jornada de trabalho sempre será dupla ou tripla. Também destacam que a formação 

no ensino superior é elaborada para um tipo ideal de estudante que saberia os procedimentos 

corretos para estudar, mas que isso não acontece na realidade.  

O que nos permite identificar outra contradição: que esse tipo ideal de estudante 

pressupõe um tipo ideal de jovem para uma sociedade ideal. Desse modo, observamos que, 

mesmo a universidade estando voltada para formar mão de obra, há um processo de 

desvalorização do trabalho manual no seu interior, valorizando o trabalho intelectual em 

detrimento do manual. Contudo, dizer que o trabalho é puramente negativo é uma abstração. 

Por mais que o objeto produzido pelo trabalhador no capitalismo seja um objeto fragmentado, 
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o sujeito que o produz se coloca nele. E, para se colocar nele, o sujeito precisa se educar nesse 

processo. Ou seja, forma-se modos de pensar, de sentir, de agir.  

Tavares (2010), ao analisar as implicações da divisão entre trabalho manual e intelectual 

na universidade, identificou em suas entrevistas que a leitura acadêmica não era significante 

para os trabalhadores por estar desconectada da sua realidade.    

 A teoria aparece na crítica dos alunos ao curso como um conjunto de normas a 

serem seguidas. É por isso que elas, na grande maioria das vezes, não veem 

utilidade prática nos estudos: “A teoria e a prática não caminham lado a lado. A 

teoria está muito distante do que é a prática” (Luciana). Esta concepção de teoria 

permite textos recordados, leituras fragmentadas bem como o desapego com a 

prática (Tavares, 2010, p.135). 

 

Para a autora, a teoria fragmentada é, na verdade, um conjunto de normas idealizadas 

que induz à conformação, cuja “propagação de anestesia social encontra terreno fértil nas 

leituras fragmentadas entre as quais os alunos não conseguem distinguir correntes teóricas e 

projetos de sociedade nelas presentes” (Tavares, 2010, p.136). Portanto, assim como o trabalho, 

a graduação também deforma ao mesmo tempo em que forma. 

Concordamos com a autora de que a formação teórica, para além de sólida, deve estar 

comprometida com a prática, ou seja, compreender os diferentes projetos de sociedade para 

intervir nela.   

3.2.3 elementos subjetivos presentes na relação trabalhador-estudante na 

universidade  

 

Identificamos, na maioria das pesquisas contidas nesta revisão, a reprodução do ideário 

neoliberal na fala dos trabalhadores-estudantes e estudantes-trabalhadores que tendem à 

conformação, a uma perspectiva individualista e de culpabilização própria por sua condição, ao 

mesmo tempo que reconhecem que o espaço da universidade não lhes pertencem.  

Nos relatos, estão presentes sentimentos como a auto-culpabilização dos indivíduos 

entrevistados por não conseguirem ingressar no mercado de trabalho, angústia com relação às 

dificuldades de conciliar a formação e com o futuro. Também visualizamos um reforço da 

lógica meritocrática e, paradoxalmente, um reconhecimento que muitas dificuldades 

enfrentadas escapam do controle individual.  O reflexo do ideário neoliberal ao centrar na 

juventude o “protagonismo” é um elemento que intensifica esses sentimentos de culpa e de 

individualização de problemas que são sociais.  
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A dificuldade de fazer uma conexão histórica com relação ao mundo do trabalho e a 

inserção no ensino superior retira a percepção de passado e futuro. Isso consequentemente leva 

a uma naturalização dessa lógica de desemprego, informalidade e alta concorrência, reforçando 

o ideário neoliberal. Conforme é demonstrado na pesquisa de Korman Dib (2007), as respostas 

dos estudantes, quando foram perguntados pela pesquisadora porque não havia empregos, se 

voltavam para a culpabilização do indivíduo e do Estado (não se qualifica de maneira suficiente, 

não tem vontade de se dedicar, má formação escolar, dificuldade de contratar das empresas, 

etc.). 

 Assim, mesmo os jovens vivenciando situações parecidas de não conseguirem ingressar 

no trabalho, o fracasso sempre é imputado ao indivíduo. E os jovens estão sempre buscando 

interiormente o que está errado com eles, no que podem melhorar ou mudar para conseguir 

trabalhar.  

A preocupação com o tornar-se um sujeito empregável, ou seja, com um 

desenvolvido sistema auto-imune ao desemprego, parece anteceder a condição de 

sujeito-produtivo, hoje.  Isso é percebido na medida em que os jovens se deparam 

permanentemente com mensagens que apontam não apenas para uma 

reengenharia dos processos empresariais e componentes do trabalho, tais como 

cargos, serviços, tarefas, tempo, distância e remuneração, mas também para a 

própria reengenharia do ser (RODRIGUES, 2001).  Para essa reengenharia 

pessoal não basta ser qualificado, alcançar conhecimento, ter habilidades técnicas 

e pessoais. Quando o objetivo for o de se obter melhorias acentuadas e 

permanentes, para não ser barrado às portas do mercado de trabalho, essas 

qualificações deverão estar em permanente manutenção, aprimoramento e 

superação. (. . .) Diante dessa máxima contemporânea em que tudo depende do 

sujeito e da sua vontade, desde que verdadeira, o jovem figura como o feliz 

proprietário de uma carreira. Mas se trata de uma carreira/patrimônio que, 

entretanto, poucas empresas parecem desejar a posse, que passa a ser algo 

absolutamente individual e sobre a qual ele tem a responsabilidade de fazer 

escolhas, tomar decisões, ser sujeito do próprio destino no sentido de que possa 

obter sucesso, ou ao menos chegar a algum lugar. Já que não há lugar para todos 

a luta individual torna-se obrigatória (Korman Dib, 2007 pp.74-76). 

 

Resende, Queiroz, Faria (2012) analisam, em sua pesquisa, por meio da fala dos 

estudantes das classes subalternas que ingressam no ensino superior público, principalmente 

nos cursos mais concorridos, esse sentimento de incapacidade de acessar determinados cursos, 

que elas vão chamar de “interiorização do improvável”. Ou seja, muitos não acreditam que seja 

possível acessar esse nível de ensino antes mesmo de tentar.  

Para além das condições objetivas que determinam a escolha do curso, podemos inferir 

que há elementos subjetivos que norteiam a escolha. Essa percepção dos trabalhadores-

estudantes acerca da sua capacidade de ocupar certos cursos, em certas universidades (que é 



97 

 

formada pelas condições materiais e objetivas), se estabelece como um elemento importante na 

formação da subjetividade dos trabalhadores-estudantes a partir da sua condição de classe.  

A pesquisa de Pimenta (2015) buscou compreender o universo do mundo do trabalho a 

partir da perspectiva do emprego doméstico e investigar a trajetória escolar de trabalhadoras 

domésticas que cursam serviço social na Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, além 

de investigar as políticas de acesso e permanência na Universidade. Também explicita esse 

“sentimento de não pertencimento”. Nas suas palavras, 

diante dos relatos das trabalhadoras, pensamos como que nossa subjetividade é 

pisoteada nesse processo de “inserção” nos espaços ocupados por setores 

privilegiados da sociedade.  Desde ouvir falas de que não somos capazes de 

produzir algo, porque estamos encerrados a um lugar distante da universidade.  

Ou pior de que uns nascem para a academia e outros para o trabalho alienante. 

Uma das questões que mais impacta nossa permanência é o fato de sermos 

estranhos ao universo elitista das universidades públicas (Pimenta, 2015, p. 88).  

 

Carneiro e Behr (2012) estudam como são as condições de trabalho dos estudantes 

bolsistas da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e o papel do movimento estudantil. 

Os autores fazem a análise a partir da compreensão de que o processo de reestruturação 

produtiva intensificou ainda mais a precarização do trabalho e os estudantes bolsistas se inserem 

nesse contexto.  

Destacam como um dos fatores que justifica a intensificação da precarização do trabalho 

sobre o grupo da juventude é “sua maior potencialidade para uma disposição intelectual 

afetiva”. Isso significa que eles se submetem a empregos mais degradantes em busca de 

experiência profissional e reconhecimento. Também discutem a precarização do trabalho 

presente nos vínculos de estágio que são oferecidos pelas universidades (Carneiro & Behr, 

2012).  

Na pesquisa, os jovens entrevistados apresentaram um sentimento de medo, insegurança 

e anseio com relação a preparação para o mercado de trabalho. Eles também declaram que a 

bolsa não contribui para o aperfeiçoamento profissional, além de prejudicar seu rendimento no 

curso. As vantagens do trabalho como bolsista estavam na menor carga horária, na não 

necessidade de deslocamento e na possibilidade de estudar durante o trabalho. 

O que se pôde observar, portanto, é que os bolsistas ingressam como bolsistas por 

ser uma alternativa de fácil acesso e, por conveniência, por necessidade ou pela 

falta de oportunidade, preferem permanecer como bolsista, ainda que 

insatisfeitos. Ao que parece, os bolsistas encaram a bolsa “Programa de Apoio 

Didático” (PAD) como uma alternativa paliativa, até que apareça algo melhor, 

mas a dificuldade de inserção no mercado de trabalho é uma realidade para os 

jovens, devido à falta de experiência e qualificação ainda incompleta. Outro 
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aspecto importante que surgiu, a partir das entrevistas, foi que os bolsistas se 

sentem de fato servidores públicos, tanto que as reivindicações e o discurso são 

típicos de uma classe trabalhadora. Por outro lado, se percebem sujeitos sem 

identidade profissional, desempenhando uma atividade estranha à sua formação, 

o que não lhe permite desenvolver-se intelectualmente (Carneiro & Behr, 2012, 

p. 188).  

 

Pioto (2007), ao investigar estudantes pobres que ingressaram nos cursos mais 

concorridos da USP, evidencia que a trajetória de estudantes-trabalhadores ao longo do curso 

tende a ser solitária, Eles dizem não encontrar pertencimento nos cursos, pois seus colegas têm 

estilos de vida muito diferentes. A autora destaca que a entrada nos cursos de alta concorrência 

não anula as condições de desigualdade que permanecem ao longo do curso, mas ao mesmo 

tempo, a aprovação no vestibular criaria essa condição de igualdade subjetivamente  

ao sentirem-se iguais e com o direito de estudar numa universidade pública, os 

estudantes entrevistados pareceram fortalecer-se emocionalmente para lidar com 

as dificuldades que apareceram no seu cotidiano acadêmico e no convívio social 

universitário. Neste sentido, a aprovação no vestibular parece trazer consigo, para 

o estudante das camadas populares, o reconhecimento de sua dignidade pelo 

outro, fazendo com que ele se sinta igual e com o direito de estudar numa 

universidade pública (Pioto, 2007, pp. 295–296). 

 

Chamamos a atenção para as contradições que permeiam essa concepção de “igualdade 

subjetiva” que a autora identifica. Quais desdobramentos que essa aceitação pode provocar do 

ponto de vista objetivo e subjetivo? Se a realidade material das condições desses estudantes não 

são iguais, sentir-se em condição de igualdade por ter ocupado um lugar que para a lógica do 

capital só pode ser acessível para uma minoria, não seria reforçar a lógica de conformação 

pautada no mérito individual? Paralelamente, o sentimento de reconhecimento e dignidade 

descritos pela autora não seriam construções subjetivas necessárias para a reivindicação da 

educação em nível superior como um lugar que pertence à classe trabalhadora? 

A condição de classe leva a uma dificuldade para o estudante dentro da universidade, 

como por exemplo internalizar aquilo que a universidade oferece como possibilidade de 

formação. Por isso, a formação que interessa é a formação para o trabalho, porque a classe 

trabalhadora tem na venda da sua força de trabalho a sua condição de existência. E a demanda 

primária é assegurar essa condição.   

Por outro lado, um fator subjetivo encontra-se presente em várias pesquisas que 

entrevistam trabalhadores estudantes: a vontade de estudar, de aprender, de ter acesso ao 

conhecimento. Embora a necessidade financeira, na perspectiva de se formar para garantir um 

emprego melhor e ascensão social, seja o principal fator que leva esses trabalhadores a se 
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desdobrarem na rotina de conciliação entre graduação e trabalho, essa vontade de estudar acaba 

sendo preponderante nos discursos dos trabalhadores, inclusive para justificar, por exemplo, 

porque eles aguentam esse sacrifício enquanto outras pessoas próximas não.  

Isso nos leva a questionar se essa “vontade de estudar” se expressa pelo caráter 

humanizador da educação e se esse sentimento também está relacionado com uma ruptura 

subjetiva da lógica alienante, na medida em que toda a formação da classe trabalhadora é 

circundada pela negação do acesso ao conhecimento e, consequentemente, pela desvalorização 

dos estudos em detrimento do emprego. Querer estudar, querer ampliar o conhecimento é 

reivindicar uma necessidade humana que é negada a classe trabalhadora, que é expropriada 

material e intelectualmente. 

Ao longo destes capítulos, pudemos evidenciar que a necessidade de sobrevivência tem 

sido o elemento objetivo e subjetivo que impulsiona os indivíduos a buscarem o ensino superior. 

Mas a vontade de estudar é um dos elementos contraditórios que surgiu em algumas trajetórias 

como uma possibilidade de ruptura que, inclusive, impulsiona os sujeitos a considerarem 

questões individuais e coletivas que extrapolam a relação direta com a melhoria salarial.  

A luta pela escola tem sido uma luta secular da classe trabalhadora. Mas 

certamente o saber, o conhecimento que a classe trabalhadora busca na escola não 

coincide, necessariamente, com o saber historicamente acumulado sob a 

hegemonia da burguesia. A luta hegemônica implica, concretamente, uma crítica 

radical ao saber dominante e uma articulação do conhecimento histórico – que 

não é produção exclusiva da burguesia – aos interesses da classe trabalhadora. 

Não se trata pura e simplesmente de mudança de conteúdos, mas de uma forma 

nova de produção de conhecimento (Frigotto, 2012, pp. 28–29). 

 

Sendo assim, compreendemos que, enquanto classe, é fundamental para os 

trabalhadores-estudantes se apropriarem dos meios de produção material e intelectual, com o 

intuito de romper com a lógica de exploração e mercadorização que circundam todas as 

determinações da vida humana. No próximo capítulo analisaremos as entrevistas realizadas 

com os trabalhadores-estudantes de licenciatura da UFG, com o propósito de aprofundarmos 

na compreensão dessas relações entre trabalho e formação em nível superior no processo de 

formação da subjetividade. 
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4 No outro dia eu estava só o “bagaço” para aula: A realidade dos trabalhadores-

estudantes de licenciatura da UFG 

4.1 Percurso metodológico 

Neste capítulo pretendemos apresentar o percurso metodológico da pesquisa empírica 

bem como os resultados provenientes das análises das entrevistas em diálogo com o referencial 

teórico e com as revisões que antecederam esta etapa.  

A escolha do método que norteará a pesquisa é fundamental para a sua coerência teórica. 

Além disso, também estabelece a relação e a intencionalidade acerca do objeto a ser estudado. 

O método materialista histórico dialético medeia a análise a partir da materialidade dos 

fenômenos, ou seja, da realidade material objetiva até o seu produto: a consciência (Netto, 

2011). O aprofundamento da compreensão das categorias marxianas tem como intuito 

compreender o objeto em suas diversas determinações para que possamos chegar a superação 

do que é a aparência e apreender o seu movimento real. Nesse sentido,  

para o pensador dialético, no entanto, as doutrinas fazem parte integrante do fato social 

estudado e não podem ser separadas senão por uma abstração provisória; seu estudo é 

elemento indispensável  para a análise atual do problema do mesmo modo que a 

realidade social e histórica constitui um dos elementos mais importantes quando se visa 

compreender a vida espiritual duma época (Goldmann, 1967, p. 51).  

 

Ressalta-se que a busca pela compreensão é pautada pela necessidade de transformar a 

realidade e não apenas explica-la. Dessa forma, esse trabalho reúne a investigação bibliográfica 

e de campo, com recorte empírico, mediada pela busca de compreensão do tema na sua 

totalidade. Utilizamos como ferramentas a análise de referenciais teóricos, documentos e 

entrevistas com roteiros semiestruturados.  

A entrevista, segundo Minayo (2004), é uma técnica de coleta de informações que 

fornece dados secundários e primários e de natureza objetiva e subjetiva. Em seu formato 

semiestruturado possui perguntas abertas e fechadas e possibilitam que o entrevistador não se 

limite apenas a condições prefixadas. Para a autora,  

o que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de informações para as 

ciências sociais é a possibilidade de a fala ser reveladora de condições estruturais, de 

sistemas de valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo 

ter a magia de transmitir, através de um porta-voz, as representações de grupos 

determinados, em condições históricas, sócio-econômicas e culturais específicas 

(Minayo, 2004 pp.109-110).  

 

Isso porque a fala expressa pelos indivíduos carrega a interiorização de valores, culturas, 

além das contradições da realidade social e histórica em que os indivíduos se inserem. No 
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entanto, para apreender essas determinações a fala deve sempre ser contextualizada pelo 

pesquisador.  

A subjetividade compreendida a partir da dimensão histórico-cultural é um sistema 

complexo que expressa, por meio dos sentidos subjetivos, várias dimensões da vida social 

presentes na sua formação. Utilizamos a categoria da subjetividade como central nessa pesquisa 

pois ela constitui-se na relação dialética com o indivíduo e o espaço social no qual ele vive. 

Dessa forma, buscamos compreender a relação entre o trabalho e a graduação em licenciatura 

tendo a subjetividade objeto de análise partindo da perspectiva de que há uma relação 

indissociável entre os processos que formam a consciência individual dos sujeitos e o modo de 

produção da vida na sociedade na qual eles estão inseridos. 

Assim, buscaremos apreender as contradições presentes entre os processos de formação 

da subjetividade individual dos sujeitos trabalhadores-estudantes e os sentidos subjetivos que 

são produzidos socialmente, com o intuito de captar nessas contradições um momento do real.  

Retomando aos critérios elencados para a pesquisa de campo, após a aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética com sujeitos humanos da Universidade Federal de Goiás (CEP-

UFG) sob o parecer de número: 4.761.175 selecionamos os sujeitos para a entrevista a partir da 

seleção por tipicidade (Gil, 2008), em que o critério principal foi selecionar indivíduos 

trabalhadores-estudantes, ou seja, tenham exercido atividade laboral antes do ingresso no 

ensino superior e tenham o trabalho como uma necessidade de sobrevivência. Dessa forma, 

optamos por selecionar aleatoriamente 3 jovens com idades entre 18 e 29 anos de idade, que já 

trabalhavam antes da graduação e que continuam trabalhando enquanto cursam a graduação 

(mesmo que tenham ficado por algum período fora do mercado de trabalho), com vínculo 

formal (carteira assinada), informal (sublocado) e/ou como micro empreendedor individual 

(MEI).  

Tais critérios foram delimitados com o intuito de abarcar nas entrevistas elementos que 

possam representar a totalidade a partir de suas múltiplas determinações. Cabe salientar que o 

recorte busca captar as representações da realidade expressas por esses sujeitos como momento 

imediato do reflexo ideal do movimento da realidade de trabalhador estudante. Avançar da 

representação para o conceito significou contrastar seus depoimentos com determinações mais 

gerais do ser social da formação capitalista nas condições históricas brasileiras.  

A opção por não selecionar um curso de licenciatura em específico se deu pela 

compreensão de que, embora as especificidades dos cursos sejam elementos importantes que 

podem influenciar no processo de formação da subjetividade do trabalhador-estudante, não 

caberia no escopo dessa pesquisa nos aprofundarmos em tais especificidades, visto que a 
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centralidade da pesquisa está situada na relação emprego assalariado, estudos acadêmico-

universitários e a condição de trabalhador-estudante de graduação em licenciatura.  

Sendo assim, selecionamos os estudantes que se enquadraram nos critérios já 

mencionados para as entrevistas aleatoriamente. Essas entrevistas foram realizadas 

individualmente, com data e hora marcadas e tiveram a duração máxima uma hora e meia. O 

recrutamento dos sujeitos para a participação na pesquisa foi realizado via postagens em grupos 

de estudantes da UFG na plataforma Facebook. Entramos em contato com os estudantes que 

demonstraram interesse em participar da pesquisa, por e-mail e telefone, para esclarecer 

detalhadamente sobre a pesquisa e confirmar se eles se enquadrariam em todos os critérios de 

inclusão. Os estudantes que atenderam aos critérios receberam, antecipadamente, o termo de 

livre consentimento de participação em pesquisa (TCLE), autorização da transcrição e 

utilização das informações, bem como o roteiro das questões que foram abordadas ao longo da 

entrevista. 

 Devido ao cenário atual de pandemia ocasionada pela Covid-19, para o cumprimento 

das medidas de prevenção da contaminação e disseminação do vírus, as entrevistas não foram 

realizadas pessoalmente e, tanto a disponibilização do TCLE, quanto a sua devolutiva assinada 

ocorreram via e-mail. Nesse sentido, atendo aos critérios estabelecidos pelo CEP-UFG, 

realizamos as entrevistas, mediante assinatura do termo pelos participantes, virtualmente via 

plataforma Google Meet. As entrevistas foram gravadas e as informações foram transcritas de 

forma literal para análise posterior. Cabe ressaltar que, embora houvesse a necessidade de 

gravação das entrevistas em áudio e vídeo, não utilizamos a imagem dos participantes, apenas 

a transcrição do áudio das entrevistas.   

A análise das falas da entrevista foi fundamentada na proposta dialética de Minayo 

(1992), em que “a fala dos atores sociais é situada em seu contexto para melhor ser 

compreendida. Essa compreensão tem, como ponto de partida, o interior da fala. E como ponto 

de chegada, o campo da especificidade histórica e totalizante que produz a fala (Gomes, 1994, 

p.77).” Desse modo, utilizamos como instrumento a análise de conteúdo pela técnica de análise 

temática.  A escolha metodológica se deu pelo caráter de profundidade que se pode alcançar 

por meio desta técnica.  

Conforme é explicado por Minayo (2004, p.204) a análise de conteúdo “relaciona 

estruturas semânticas (significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados. 

Articula a superfície dos textos descritos e analisados com os fatores que determinam suas 

características: variáveis psicossociais, contexto cultural e processo de produção da 

mensagem”. A partir da unidade de significação buscamos os núcleos de sentido que foram 
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recorrentes nas falas ou apresentaram significações relevantes em relação ao objetivo deste 

trabalho.  

Minayo (2004) estabelece que a análise temática deve ser realizada a partir de três 

etapas: Pré-análise, Exploração do Material e Tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. Na primeira etapa retoma-se aos objetivos da pesquisa, hipóteses buscando 

confrontá-los com o os dados obtidos e avalia-se a necessidade de reformulá-los, ou não. A 

partir disso é possível conceber indicadores que irão orientar a interpretação final (unidade de 

registro, unidade de contexto, recorte, formas de codificação, categorização e conceitos 

teóricos). Posteriormente, codifica-se os dados brutos para encontrar o núcleo compreensivo do 

texto e em seguida categorizar por temas.  

Na última etapa é realizada a interpretação a partir das previsões contidas no quadro 

teórico ou aponta outros direcionamentos a partir do que foi analisado (Minayo 2004, pp.210-

211). Buscamos por meio desta metodologia identificar, a partir do conteúdo manifesto na fala, 

as determinações fundamentais que relacionam as dimensões particulares com a totalidade 

social.  

Após a transcrição das entrevistas, seguimos para a primeira etapa da análise de 

exploração do material. Foram realizadas várias leituras flutuantes para dar início ao processo 

de categorização temática. As unidades de registro, que deram origem às categorias iniciais, 

foram determinadas a partir das questões abordadas ao longo da entrevista. O roteiro de 

questões foi definido a partir dos objetivos da pesquisa, e dessa forma, os trechos com as 

respostas nos permitiu identificar os temas abordados e agrupá-los em 22 categorias. Essas 

categorias iniciais foram interpretadas a partir dos conteúdos e foram compiladas em três 

categorias finais conforme a tabela anexada no apêndice A (Silva & Fossá, 2015).  

Sendo assim, nos tópicos a seguir traremos a análise das três categorias empíricas finais 

à luz das categorias marxianas na busca da compreensão do movimento do real. 

 

4.2 Trabalho e Condição de classe: Os significados sociais das relações materiais 

a partir das vivências da realidade do trabalhador-estudante 

Compreendemos o trabalhador-estudante como uma categoria cujas determinações 

perpassam pela sua condição de classe. Dessa forma, a condição de classe é uma categoria 

necessária para analisar os processos de formação da subjetividade, pois por meio dela podemos 

apreender os significados sociais das relações materiais entre indivíduos e a história. Ao 

estabelecer as categorias empíricas levamos em consideração 
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que cada elemento só pode ser compreendido no conjunto de suas relações com os 

outros, isto é, em relação ao todo pela ação que opera sobre esse todo e a influência que 

este exerce nele. (. . .)  a natureza do conjunto das relações entre os indivíduos e o resto 

da realidade social é de tal ordem que se constitui continuadamente uma certa estrutura 

psíquica, em grande parte comum aos indivíduos que formam a mesma classe social; 

estrutura psíquica que tende para certa perspectiva coerente, certo máximo 

conhecimento de si e do universo, mas que também implica limites, mais ou menos 

rigorosos, no conhecimento e na compreensão de si mesmo, do mundo social e do 

universo. Em termos globais e estatísticos isso significa que as classes sociais 

constituem a infraestrutura das visões do mundo e tendem à sua expressão coerente nos 

diversos domínios da vida e do espírito. Toda manifestação é obra de seu autor 

individual exprime seu pensamento e sua maneira de sentir, essas maneiras de pensar 

e de sentir não são porém entidades independentes em relação às ações e aos 

comportamentos dos homens. Só existe e só podem ser compreendidas em suas relações 

interindividuais que lhes conferem todo conteúdo e toda riqueza. (Goldmann, 1967, 

p.106). 

 

Ressaltamos novamente que compreendemos a categoria classe como uma relação 

social que existe a partir do conflito entre classes antagônicas, e que “a condição de classe é a 

mediação entre o indivíduo social e o capital (Silva, 2019, p.20).” Consequentemente a classe 

trabalhadora é composta pelos indivíduos que tem como condição intrínseca a necessidade de 

vender a sua força de trabalho para garantir a sua existência mediante a troca pelo salário. Essa 

compreensão que para Antunes (2009) se estabelece atualmente como a classe-que-vive-do-

trabalho busca abarcar os processos de complexificação e heterogenização da classe 

trabalhadora na fase atual do capitalismo. 

Mas para além disso, a classe como uma forma de ser que relaciona a objetividade e a 

subjetividade e extrapola o seu lugar nas relações econômicas, pois estabelece formas de pensar 

de agir, produz cultura (Antunes, 2018). Com base no exposto, inicialmente buscamos 

compreender a forma como os entrevistados vivem, com quem moram, como é a sua renda 

familiar, qual sua ocupação e remuneração. Nos parágrafos a seguir serão apresentadas, 

resumidamente, suas trajetórias a partir de seus relatos na entrevista. Foram atribuídos nomes 

fictícios aos participantes (Mar, Lua e Sol).  

Mar tem 28 anos, cursa Licenciatura em Letras - Português e atualmente mora com a 

companheira com quem divide as despesas da casa. Morou um tempo com os avós, Ficou muito 

tempo longe da convivência com a mãe e foi morar com ela e com o irmão aos 13 anos. Relata 

que os três arcavam com as despesas da casa. A mãe sempre foi trabalhadora informal. Mar 

conta que a mãe por diversas vezes desaparecia e eles perdiam o contato completo com a mãe, 

no entanto, ela não expôs o porquê desses “sumiços”. Quando Mar entrou na UFG teve que ir 

morar próxima da universidade e dividiu moradia com uma amiga, pois a mãe havia 
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desaparecido novamente. Atualmente a mãe mora em uma cidade aqui da região metropolitana 

de Goiânia e segue trabalhando como diarista – está parada por causa da pandemia – e o irmão 

trabalha como garçom.   

Mar trabalhou desde a infância em empregos informais, juntamente com o irmão em 

mercados e vigiando carros. Seu primeiro emprego com carteira assinada foi aos 16 anos. 

Realizava a função de secretária e ganhava um salário mínimo com uma jornada de 8 horas 

diárias. Quando ingressou na faculdade seus chefes concordaram e reduzir sua jornada para 

meio período para que ela conseguisse conciliar, no entanto ela foi demitida um ano após. Ela 

diz que depois desse emprego passou por diversos outros, trabalhou em feira, em escola como 

professora, dentre outros. Em 2020 teve a carteira assinada em uma escola particular que já 

trabalhava a algum tempo e sua função é corrigir redações dos estudantes do ensino médio; para 

essa função ela recebe um salário mínimo (R$ 1200,00). Ela destaca que seu salário não é 

suficiente e, por isso, faz alguns bicos – elabora atividades pedagógicas, pega outros textos para 

corrigir, vende plantas – para complementar a renda. Mar não tem uma jornada de trabalho 

delimitada, e conta que em alguns dias começa às 8 da manhã e só encerra sua jornada à meia-

noite, parando apenas para assistir as aulas que estão acontecendo de modo remoto2 por causa 

da pandemia. Destaca que a pandemia tem exigido uma disciplina maior e que se sente muito 

sobrecarregada e, ao mesmo tempo, menos produtiva, mesmo passando o dia todo trabalhando.  

Lua Tem 20 anos, nascida em Minas Gerais, mora com o pai, com a mãe e com a irmã. 

Cursa Licenciatura em Geografia e devido à pandemia está atualmente desempregada, mas faz 

“bicos” aos fins de semana em uma faculdade auxiliando nas atividades EaD, gerenciando a 

plataforma e ajudando os professores. Recebe R$ 250,00 para trabalhar no período de sexta à 

noite, sábado o dia todo e no domingo no período da manhã. Todos os integrantes de sua família 

são trabalhadores informais e a família não possui uma renda mensal fixa. O pai é treinador de 

time de futebol, a mãe trabalha como empregada doméstica e a irmã também faz freelancer em 

universidades auxiliando em trabalhos em geral.  

                                                 
2  Com a declaração da pandemia global de Covid-19 o ensino remoto emergencial (ERE), foi 

implementado com o intuito de possibilitar o acesso aos conteúdos e disciplinas curriculares via 

plataformas digitais, utilizando as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), em caráter 

emergencial, por ser uma medida temporária, dadas as necessidades de isolamento social. Para Rondini, 

Pedro, e Duarte (2020), as mudanças precisaram ocorrem de maneira rápida e enfrentam problemas 

diários de adaptação das aulas, que deveriam ser originalmente presenciais, devido à falta de 

infraestrutura e de formação para lidar com as tecnologias. Dessa forma, ressaltamos que o ERE se 

difere do modelo de educação a distância (EaD), pois essa modalidade possui recursos e metodologias 

especificas.  
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Lua trabalha desde os 13 anos, começou ajudando sua mãe que tinha um pequeno 

comércio, e não recebia remuneração. Com 14 anos trabalhava informalmente em período 

eleitoral e depois entregando panfletos para escolas e faculdades. Aos 16 conseguiu um estágio 

de meio período em uma loja de embalagens e também era babá, recebia R$ 400,00 por um 

período de 6 horas diárias. Posteriormente iniciou um estágio na área administrativa de uma 

faculdade particular e seu salário era de R$ 650,00 para trabalhar das 15 às 22 horas. Depois de 

9 meses neste trabalho, saiu, pois teve sua carteira assinada em outra instituição escolar privada 

voltada para o EJA na modalidade EaD. Neste último trabalho recebia um salário mínimo e 

trabalhava no período de 13 às 22 horas. Sua função também era administrativa. Foi mandada 

embora um mês após o início da pandemia, em Abril de 2020. Atualmente conseguiu uma bolsa 

de pesquisa pela UFG (Prolicen) de R$ 400,00 e complementa sua renda com os bicos. Lua 

ressalta que os repasses da bolsa ultimamente não têm sido regulares, têm atrasado muito e que 

esse valor não é suficiente, então ela segue em busca de outro emprego. Em sua casa todos 

dividem as despesas básicas e a renda mensal da família é de no máximo um salário mínimo. 

Sol tem 24 anos, é natural de Caldas Novas – GO, cursa Ciências Sociais – licenciatura 

em Antropologia. Mora sozinho desde que ingressou na UFG no ano de 2014 e teve que mudar-

se para Goiânia.  Sol trabalha desde os 12 anos de idade em empregos informais (serigrafia, 

feirante, entregador) e empregos formais (estoquista em loja de calçados, auxiliar de cozinha 

em rede de fast food, arte finalista em fábrica de roupas). Atualmente é autônomo e trabalha 

como tatuador e grafiteiro. Sol relatou que trabalha com grafite desde 2009, mas não é um 

trabalho estável. É tatuador desde 2017 e sua jornada de trabalho não é fixa. Há dias que 

ultrapassa 12 horas e há dias que não trabalha. Sua renda mensal varia entre 1 a 3 salários 

mínimos, também não é fixa, e depende da quantidade de trabalho que realiza. Sol não detalhou 

sobre sua composição familiar, mas, contou que sua família tinha casa própria e ele trabalhava 

desde cedo para ajudar nas contas básicas da casa. 

De antemão, a trajetória desses jovens trabalhadores-estudantes possuem características 

em comum que estão relacionadas com a sua condição de classe, ou seja, a necessidade de 

trabalhar para garantir a sua sobrevivência. Essa necessidade é expressa pela demanda de ter 

que contribuir com a renda familiar e que impulsiona a inserção precoce no mundo do trabalho 

por meio de empregos informais, precários e com longas jornadas de trabalho. 

Conforme já discutido no capítulos anteriores a juventude brasileira é heterogênea, mas 

em sua maioria trabalhadora, e enfrenta cotidianamente os avanços da precarização da vida na 

sociedade capitalista. Essa realidade tem inúmeros desdobramentos no modo como os 

indivíduos se objetivam e constituem suas relações.   



107 

 

Tomaremos como centralidade em nossas análises a categoria da atividade para 

compreender os processos de formação da consciência a partir da realidade objetiva. Para 

Leontiev (2014, p.186), a atividade “é uma unidade não-aditiva da vida material, corpórea, do 

sujeito material.  Em um sentido estreito, i.e., no plano psicológico, é uma unidade de vida, 

mediada pela reflexão mental, por uma imagem, cuja função real é orientar o sujeito no mundo 

objetivo.” Ela só existe como parte das relações sociais e dessa forma, os indivíduos 

desenvolvem suas atividades e, consequentemente, os seus motivos e objetivos sob condições 

determinadas pela a sociedade em eles estão inseridos. 

O autor destaca que o que caracteriza a atividade é o fato de que ela possui um objeto. 

Desse modo,  

 a reflexão mental do mundo objetivo não é gerada diretamente pelas próprias 

influências externas, mas pelos processos através dos quais o sujeito chega ao contato 

prático com o mundo objetivo, e que, por conseguinte, necessariamente obedece suas 

propriedades, conexões e relações independentes.  Isso significa que o agente aferente, 

que controla o processo da atividade, é primariamente o próprio objeto e, somente 

secundariamente, sua imagem como o produto subjetivo da atividade, que registra, 

estabiliza e carrega em si o conteúdo objetivo da atividade. A forma geneticamente 

inicial e fundamental da atividade humana é atividade externa, atividade prática 

(Leontiev, 2014b, p. 187). 

 

A atividade vital do ser humano é o trabalho, pois por meio dele que os sujeitos se 

humanizam, como já apresentado nos capítulos anteriores. O que queremos evidenciar é que o 

processo de desenvolvimento da consciência dos indivíduos é produzido socialmente e 

demanda a interiorização dos significados objetivos.   

Assim, significados refratam o mundo na consciência do homem. O veículo do 

significado é a linguagem, mas linguagem não é o demiurgo do significado. Oculto atrás 

dos significados linguísticos (valores) estão modos socialmente desenvolvidos de ação 

(operações), no processo pelo qual pessoas mudam e conhecem a realidade objetiva. Em 

outras palavras, significados são a forma ideal materializada e linguisticamente 

transmutada de existência do mundo objetivo, suas propriedades, conexões e relações 

reveladas pela prática social agregada. Significados neles mesmos, isso quer dizer, em 

abstração de seus funcionamentos na consciência individual, são tão “psicológicos” 

quanto a realidade socialmente conhecida que reside para além deles (Leontiev, 2014b, 

p. 199). 

 

É no trabalho que se desenvolve a produção da necessidade da consciência, por que as 

necessidades humanas demandam a decomposição da atividade em ações e o motivo da 

atividade humana passa a não coincidir com objeto ou com objetivo de maneira direta. E é por 

isso que a consciência surge como um elemento mediador desses processos (Leontiev, 2014b). 

O produto final da atividade humana é coletivo e portanto a atividade humana individual só 
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adquire sentido pro indivíduo em relação com a atividade de outros indivíduos. Sendo assim, 

as “características psicológicas da consciência individual podem ser entendidas somente através 

de suas conexões com aqueles relacionamentos sociais nos quais o indivíduo é arrastado 

(Leontiev, 2014a, p. 86).” Analisaremos as entrevistas mediante essa compreensão.  

Retomando à relação dos entrevistados com o trabalho, pudemos observar que essa 

trajetória de inserção precoce e precarizada no mercado de trabalho é expressa em primeiro 

lugar pela intensa jornada de trabalho.  Mar conta que por não aguentar mais a carga horária de 

trabalho decidiu tentar reduzi-la, mas essa vontade não se efetiva pois reduzir a carga de 

trabalho significa reduzir o salário.  

Mar: Hoje por uma decisão que eu tomei em 2019, eu disse eu disse para mim mesma 

que eu precisava diminuir um pouco a carga horária porque senão eu nunca iria 

conseguir terminar essa faculdade, e eu estou lá há muito tempo. (. . .)  Meu salário é de 

R$ 1200, só que com esses R$ 1200 eu me vi novamente em um impasse, porque eu 

falei: não, eu vou ter que fazer esses R$ 1200 dar. Mas no fim das contas não dá, e eu 

acabo fazendo outras coisas, acabo fazendo uns bicos para poder juntar com esse 

dinheiro. [E quantas horas você acha que você trabalha se você for contar a sua jornada?] 

Se eu falar disso essa semana eu choro porque eu estou trabalhando, assim sem 

brincadeira, das 8, 8:30 às 9 horas da manhã e tem dia que eu vou dormir meia-noite 

porque são textos para corrigir e eles me mandam, toneladas, um monte de texto, e eu 

corrijo, eu corrijo de outras pessoas... Então tem dia que eu só paro para assistir aula 

aqui online mesmo. 

 

Esse trecho da entrevista nos aponta para vários aspectos importantes a serem 

destacados, um deles é o fato de que Mar só teve sua carteira assinada muito tempo depois de 

quando começou a trabalhar nessa instituição.  Uma pesquisa de 2019 realizada pelo iDados, 

demonstrou que no Brasil a idade média do primeiro emprego de carteira assinada é de 28,6 

anos (O Globo, 2019), ou seja, para o jovem trabalhador ter a carteira de trabalho assinada é 

um privilégio, que expressa o quão precária é a condição de trabalho no país, principalmente 

para a juventude. Retomaremos essa discussão mais à frente.  

Para além disso, fica evidente que a necessidade de assegurar suas necessidades físicas 

de sobrevivência (conseguir se alimentar, morar, etc.), supera a necessidade física e psicológica 

de reduzir a carga de trabalho. Isso porque, o salário mínimo não é suficiente para assegurar as 

despesas básicas. De acordo com o DIEESE, na pesquisa nacional da cesta básica brasileira, 

em junho de 2021, o valor do salário mínimo deveria ser de R$ 5.421,84, cinco vezes mais que 

o valor atual (DIEESE, 2021). O nível extremo de exploração dos trabalhadores, que faz com 

que os trabalhadores se se desdobrem em vários empregos, provocando um esgotamento que, 

embora em um primeiro momento não seja explícito na fala, é exteriorizado como a vontade de 

chorar, quando Mar relata sua rotina. Isso nos faz retomar a análise marxiana de que na 
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sociedade capitalista para se manter enquanto sujeito físico, os indivíduos se desefetivam 

(Marx, 2010).  

É de extrema relevância destacar a peculiaridade do momento no qual esta pesquisa foi 

realizada, ainda que nossas análises não possam se concentrar nas implicações da pandemia 

ocasionada pela Covid-19 na realidade da classe trabalhadora. Os impactos causados pela 

pandemia, em grande maioria, estão relacionados com a intensificação das condições de 

precarização já existentes na sociedade capitalista, conforme destaca Souza (2021, p. 32), 

não foi a Pandemia de COVID-19 que determinou a barbárie da sociedade capitalista, 

pois ela já estava instalada antes mesmo deste evento. Na realidade, a Pandemia só 

serviu para evidenciar a barbárie, na medida em que a reação das empresas e dos 

governos à crise sanitária se tornou reveladora da incapacidade do padrão de 

desenvolvimento enxuto e flexível do capital para garantir o acesso ao emprego e às 

condições de vida digna para todos e todas. No caso brasileiro, os noticiários, assim 

como as redes sociais, não param de informar eventos em que os limites da promessa 

integradora do capital são revelados e confirmados pela experiência concreta dos 

trabalhadores e trabalhadoras em seu cotidiano social.  As ideologias da 

empregabilidade, do empreendedorismo, da sustentabilidade e do mérito individual são 

cotidianamente postas à prova, frente às demandas desencadeadas pela Pandemia de 

COVID-19 e a resposta dada pelo empresariado e o governo. 

 

Portanto, ao longo dos relatos dos entrevistados nessa pesquisa, nos depararemos com 

algumas dessas experiências concretas, como o exemplo de Lua, que foi demitida de seu 

emprego formal no início da pandemia em 2020.  Com relação à jornada de trabalho, perguntei 

a Mar, se o fato de estar tendo aulas de maneira remota influenciou de alguma forma para o 

aumento da sua jornada de trabalho, sua resposta foi positiva, conforme o trecho a seguir:  

eu acho que em alguma medida sim, porque ficar bem e ser disciplinado agora para mim 

tá sendo bem difícil. Tem dias que não quero fazer nada, mas eu estou fazendo assim na 

marra e percebi que a minha produtividade tá muito menor eu estou fazendo muito mais, 

porque aí chega no fim do dia eu falo: Nossa parece que eu fiz tão pouco, mas eu passei 

o dia inteiro fazendo, é isso. Me parece que a produtividade tá muito pequena e a vida 

demanda mais da gente. Eu tenho tentado muito estabelecer uma rotina diária, mas não 

é muito simples porque toda hora tem interferência e tal. Mas é isso, eu acordo cedo lá 

pelas 8h, 8:30h às vezes mais cedo quando preciso, aí eu trabalho até meio-dia e minha 

namorada que tem ficado por fazer almoço sempre porque eu não estou conseguindo. 

Às vezes eu tenho aula de manhã e nesses dias eu não trabalho de manhã eu trabalho à 

tarde à noite e assim vai, às vezes eu trabalho de manhã, tenho aula à tarde e vou 

trabalhar à noite.  

 

 Como já comentamos, a pandemia só evidenciou a crueldade do capitalismo. O 

trabalhador é pressionado pela eterna cobrança de produtividade que mesmo tomando todo o 

seu tempo produzindo ainda não será suficiente para saciar a fome de lucro e acumulação do 
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capital. A vida demanda mais, justamente porque a vida é produzida e reproduzida na forma de 

troca de mercadorias. O trabalhador na condição de mercadoria se torna um capital vivo, e a 

cada momento em que ele não trabalha (não se vende como mercadoria) ele perde sua existência 

(Marx, 2010). 

 A jornada de trabalho de Lua também era bastante extensa: 

quando eu trabalhava na Uniorka eu levantava umas 5 horas me arrumava, tomava café 

e minha mãe fazia a minha marmita, aí eu pegava o ônibus, pegava três ônibus para 

chegar na UFG e assistia aula das 8 horas às 11 horas e pouco. Aí eu pegava o ônibus 

correndo chegava 12:40, eu comia em 20 minutos e entrava pra trabalhar. Eu trabalhava 

das uma, aí eu tinha um intervalo às 16 horas, como se fosse o jantar, de uma hora, eu 

dormia nesse período ou comia alguma coisa, depois eu voltava para trabalhar saia às 

22 horas, eu pegava um ônibus e voltava pra casa e chegava casa umas 23:30 h, meia-

noite. 

 

Podemos perceber que na rotina de Lua, até o tempo para se alimentar é extremamente 

limitado. A demora no trajeto para a universidade e para o trabalho é uma questão que apareceu 

também nas pesquisas da revisão bibliográfica, e expressa que na rotina do trabalhador-

estudante o tempo é preenchido em sua maioria pelas atividades de estudo e trabalho, mas 

também pela locomoção a esses locais. No caso de Sol que é trabalhador autônomo a sua 

jornada de trabalho é mais “livre”, na medida em que ele não precisa cumprir um horário fixado, 

no entanto, essa liberdade é relativa, pois o seu salário, a forma de garantir a sua existência, 

depende do tempo em que ele trabalha. Mas ele vê uma vantagem nessa possibilidade, não só 

pelo tempo de trabalho, mas pelo fato de seu trabalho envolver uma atividade que é artística.  

 [Quando você não era autônomo, você acha que era mais difícil trabalhar do que hoje?] 

Sim, bem mais. A questão de horário e tudo mesmo. A questão de tempo, é 

completamente diferente de quando você tem patrão, do que quando você faz o seu 

horário e o seu serviço. 

 

Como pontuamos, o trabalhador autônomo na condição de “patrão de si” acredita que é 

livre para exercer o seu trabalho, no entanto sua atividade é sempre regulada pelas necessidades 

de sobrevivência.   

Ao analisarmos a relação com o emprego atual e com o desemprego, também pudemos 

identificar nas experiências individuais outros elementos determinantes da condição de classe. 

Comecemos com a relação com o desemprego. A condição de desemprego tem se intensificado 

e na análise de Alves (2018, p. 72), 

 

 Na medida em que se amplia no mercado de trabalho a nova precariedade salarial, com 

o surgimento da “economia de bicos” (“gig economy”), compreendendo, de um lado, 
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trabalhadores temporários e sem vínculo empregatício (freelancers, “autônomos”) - ou 

melhor, vínculos empregatícios ocultos pelo salariato hiperfetichizado e a ideologia do 

autoempreendendorismo; e, de outro, empresas que contratam estes trabalhadores 

“independentes”, para serviços intermitentes, altera-se a própria noção de 

“desemprego”. Por exemplo, para manter um padrão decente de vida (ou “pagar as 

contas”, como se diz), a pessoa que trabalha é obrigada a ter dois ou três empregos. 

Enfim, presenciamos no plano do mercado de trabalho novas modalidades de 

desemprego oculto, desocupações não apreensíveis pelos indicadores estatísticos. 

 

Perguntamos aos entrevistados se eles já estiveram desempregados e como foi estar 

nessa situação. E percebemos que esse fenômeno de “desemprego oculto” que o autor expõe se 

evidencia nas experiências dos entrevistados.   

Mar: deixe-me ver... eu fiquei desempregada assim que eu saí do escritório onde eu era 

secretária no começo da faculdade, e aí eu fiquei recebendo seguro-desemprego, mas 

desde lá nunca mais nunca parei de trabalhar, porque é o maior medo que eu tenho. Eu 

fico acumulando emprego às vezes, até 2019 eu acumulei vários empregos porque eu 

tinha medo, eu pensava assim: se eu perder esse eu tenho outro, então eu acumulei 

alguns empregos, mas chegou em 2019 eu não estava dando conta mais e eu abri mão e 

fiquei com um só. Mas fica esse medo de perder o emprego, mas desde 2013 eu não 

fiquei mais desempregada.   

 

Quando Mar fala que ficar desempregada é o seu maior medo, de antemão 

compreendemos que esse sentimento é produzido na realidade objetiva, pois ficar sem vender 

a sua força de trabalho significa não ter condições para sobreviver, e não conseguir assegurar 

sua existência é desesperador, assim, ela expõe sua necessidade de acumular empregos, pelo 

medo de ficar sem nenhum. Para Petters (2008, p.161) “o desemprego se situa num nível tão 

alto de exclusão que é considerado mais maléfico que o emprego desvalorizado e o 

subemprego.”  

a dependência recíproca e multilateral dos indivíduos mutuamente indiferentes forma 

sua conexão social. Essa conexão social é expressa no valor de troca e somente nele a 

atividade própria ou o produto de cada indivíduo devêm uma atividade ou produto para 

si; o indivíduo tem de produzir um produto universal - o valor de troca, ou este último 

por si isolado, individualizado, dinheiro. De outro lado, o poder que cada indivíduo 

exerce sobre a atividade dos outros ou sobre as riquezas sociais existe nele como o 

proprietário de valores de troca, de dinheiro. Seu poder social, assim como seu nexo 

com a sociedade, [o indivíduo] traz consigo no bolso. A atividade, qualquer que seja sua 

forma de manifestação individual, e o produto da atividade, qualquer que seja sua 

qualidade particular, é o valor de troca, i.e., um universal em que toda individualidade, 

peculiaridade, é negada e apagada(Marx, 2011, p. 105). 

 

 São os valores de troca, o dinheiro, que estabelecem o nexo do indivíduo com a 

sociedade. “No valor de troca, a conexão social entre as pessoas é transformada em um 



112 

 

comportamento social das coisas; o poder [Vermögen] pessoal, em poder coisificado (Marx, 

2011, p.105).”   

Nesse sentido, essa condição que produz esses sentimentos provoca uma forma de agir 

voltada para fazer tudo que seja possível para que o medo de ficar sem emprego, sem dinheiro, 

não se torna realidade. Mas esse desespero é potencializado ainda mais quando as trabalhadoras 

e trabalhadores estão submetidos a relações de trabalhos informais, em que eles não tem 

garantia nenhuma de que no próximo mês conseguirão se alimentar. Para Alves (2011, p. 15), 

 o sociometabolismo da barbárie é uma “fábrica do medo” que, enquanto afeto 

regressivo que atua na instância do pré-consciente e do inconsciente, torna-se a “moeda 

de troca” dos consentimentos espúrios das individualidades de classe.  A função 

estrutural da barbárie social é a produção simbólica do medo como afeto regressivo da 

alma humana. 

 

A partir disso é possível apreender como a informalidade e a instabilidade faz com que, 

para além de viver em função do trabalho, os indivíduos vivam também em função de não 

perder o trabalho. Essas características do trabalho fazem parte de uma nova forma de exercer 

um controle, ou o autocontrole, subjetivo dos trabalhadores voltados para as demandas da 

produção (Alves, 2011).  

Do mesmo modo, Lua fala que é horrível e desesperador ficar desempregada, pois isso 

inviabiliza que ela consiga pagar suas contas. 

Lua: nunca mais a gente acostuma ficar sem dinheiro. Então, desde o início da 

pandemia, começou em março e a gente já tá em abril, faz um ano e um mês que eu fui 

mandada embora. Eu consegui me inscrever no programa do governo do auxílio 

emergencial e esse dinheiro era dividido entre as contas aqui de casa. Aí depois eu 

consegui a bolsa pela UFG e aí também auxiliava na grana daqui de casa e também tem 

os bicos né. Mas ficar desempregada é horrível porque quando você tem o salário todo 

mês garantido é excelente, porque você pode garantir as suas contas, quando você não 

tem você entra em desespero, porque que fica sem saber se vai conseguir pagar, água, 

luz, se vai conseguir se manter até o final do mês. Isso é muito ruim, gente precisa de 

ter uma garantia. 

 

Para o trabalhador flexível, tão necessário ao padrão toyotista, que vive “sob a incerteza 

e a superfluidade dadas pela condição da precarização ou de risco do desemprego, o 

estranhamento pode assumir formas ainda mais intensificadas e mesmo brutalizadas, pautadas 

pela perda (quase) completa da dimensão de humanidade (Antunes, 2018, p.122).”  

Quando perguntados sobre o trabalho atual, se estavam satisfeitos e como era essa 

relação as respostas explicitaram essas determinações acerca da realidade constitutiva da classe 

trabalhadora no contexto atual. Mar, embora declare estar definitivamente insatisfeita com o 
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seu trabalho o entende como um privilégio por ser de carteira assinada e por ela não ter que se 

expor aos riscos de contaminação por Covid-19 por poder estar trabalhando em casa.  

 

Mar: Não. Definitivamente não. Eu sei que ter um trabalho nesse momento é um 

privilégio ter um trabalho e um trabalho de carteira assinada, um trabalho que eu posso 

ficar em casa para trabalhar... isso é muito… é um privilégio, queira ou não é um 

privilégio. Mas eu não posso me dizer satisfeita não, porque, não sei, tem hora que 

minha cabeça não aguenta mais ler. Tudo que eu faço é em frente a tela, eu passo, sei 

lá, 12 horas em frente ao computador sentada. É um trabalho muito repetitivo, ler e 

escrever, ler e escrever, ler e escrever, ler e escrever, dar nota, dar nota e aí eu fico... 

enfim, com trabalho em si eu acho que não. Tem. E tem a coisa do meu medo desses 

lugares, eu me sinto ameaçada. Eu sempre fiquei muito insegura nesses lugares, quando 

eu estou lá, eu nesse tempo todo que eu estive nesses lugares sempre parecia que eu não 

era boa o suficiente, que eu precisava ser melhor. E atualmente eu acho que eu trabalho 

o dobro do eu trabalhava antes da pandemia porque eu fico muito medo de perder o 

emprego, e aí eu quero mostrar muito serviço para eles não me demitirem. E não foram 

poucas as experiências que eu tive estando mesmo nesses lugares, que apesar de parecer 

que essas instituições são neutras, são laicas, porque todas têm um discurso mais 

humanizado…. Mas não.  Então eu não quero, eu não dou conta mais, eu queria estar 

em outro lugar.  

 

O desgaste físico e psíquico é levado ao limite em que, mesmo dando o máximo de si, 

o sentimento de ser insuficiente prevalece. Também chamamos atenção para o processo de 

mecanização do trabalho, no sentido de que ele não se restringe ao trabalho manual. A demanda 

excessiva de trabalho, de produção, reduz o trabalho de Mar a uma repetição exaustiva, que 

está relacionada com o processo de divisão social do trabalho na sociedade capitalista em que 

até o trabalho pedagógico é cada vez mais fragmentado (Frigotto, 2010a).  

Mar também expressa em sua fala a sua compreensão de que em seu local de trabalho 

há um discurso humanizador que não se efetiva na realidade que provoca insegurança, 

estranhamento e medo. Isto é, no processo de desqualificação do trabalho também ocorre a 

desqualificação da pessoa, a insegurança constante e a pressão por excelência produzem o 

sentimento de insuficiência, de que ela não é tão boa quanto o seu emprego exige. 

Da mesma forma, Lua, que hoje trabalha como freelancer, diz que gostava do seu 

trabalho de carteira assinada, mas ao mesmo tempo expressa que não voltaria a trabalhar lá.  

 

Lua: eu gostava muito porque era carteira assinada e eu tinha vários direitos que quando 

eu entrei eu já recebi o 13º.primeira vez na vida que eu ganhei o 13º. E era bom trabalhar 

lá, tipo assim, era ruim porque era muito tempo, e eu ficava mais de 12 horas no ar, 

então tipo tinha que fazer faculdade e aí era 6 horas, aí depois ficava mais 8 trabalhando, 

mais 4 dentro do ônibus... Então, não dava tempo de fazer nada, e era de segunda a 

sábado. Então assim, só tinha domingo para morrer, para descansar, então era muito 

cansativo, muito cansativo tinha um dia assim que era trancar no banheiro e chorar por 

que não tinha muito o que fazer. Mas o dinheiro era ótimo por que era primeira vez na 
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vida também que eu ganhava R$ 1000 pra fazer alguma coisa e aí esse dinheiro foi muito 

bom, depois que eu sair também eu recebi acerto é a melhor parte também, e era bom, 

era cansativo mas era bom. Mas eu não voltaria para lá não.  [Por qual motivo?]  Porque 

o chefe ele era, o dono de lá, era bem folgado. Você entrava para fazer uma função lá e 

você fazia 10. Porque quando começou a pandemia ele foi mandando gradativamente, 

aí a minha empresa tinha tipo 30 pessoas, ele mandou 20 e ficou 10. E a gente teve que 

fazer o trabalho do resto. Eu comecei como auxiliar na sala lá das atividades, depois eu 

fui para o telefone, eu tinha que ligar para os alunos, depois comecei a vender e 

desviando função e trabalhando mais e ganhando menos e ele mandando as pessoas irem 

embora. No final eu falei vou ficar aqui também não, aí no final terminou cinco pessoas 

se eu não me engano de 30.  

 

Esses trechos nos apontam para a condição que Antunes (2018) denomina como o 

“privilégio da servidão”, ou seja, a classe trabalhadora está exposta a uma situação tão extrema 

de exploração, que a possibilidade de vender sua força de trabalho representa um privilégio, já 

que a crise de desemprego da sociedade capitalista é estrutural. 

 O parâmetro para Lua para gostar de seu antigo trabalho era ter a carteira de trabalho 

assinada e receber um salário mínimo pelo seu trabalho, situação que até então, nunca fez parte 

de sua trajetória laboral. Por outro lado, não deixa de expressar o cansaço repetidas vezes e 

relata que chegou a se trancar no banheiro para chorar por estar exausta e não ter o que fazer. 

Sendo o domingo o seu único dia para descanso, ao associá-lo como o dia que tinha para 

“morrer” nos traz uma dupla compreensão dessa frase, de que para o trabalhador parar de 

trabalhar significa a morte, e ao mesmo tempo de que o tempo para descanso só é possível 

quando se morre.  

No caso de Sol, percebemos uma relação diferente com o seu emprego. Dos 

entrevistados, ele foi o único que se declarou satisfeito com o seu trabalho. Para ele, 

Sol: O principal motivo é a autonomia, a liberdade para as coisas que eu me proponho 

a fazer artisticamente, a rotina depende também da clientela, mas é necessário estudo, 

prática, ter um arcabouço artístico e teórico para estar conseguindo certo de trabalho 

artístico. O principal motivo para estar nesse emprego é porque que é no mundo da arte, 

essa transição do Grafite para a tattoo ou da tattoo para o grafite é orgânica e acontece 

diariamente, cotidianamente é só mais uma técnica eu aprendi a realizar minha arte. Para 

mim é um bom emprego e eu estou satisfeito com minha rotina de serviço e pretendo 

continuar. (. . .) A arte bem é prática, ela mexe com o visual, acho que através do olhar 

você pode transformar muita coisa na vida da pessoa ou de quem está vendo, 

dependendo do que você está fazendo o quê que você tá tentando passar o meio pelo 

público alvo que está direcionada a sua mensagem e no meu caso geralmente as pessoas 

que passam na rua. 

 

Sabemos que na sociedade capitalista não há a possibilidade de se romper com a 

alienação sem romper com o modo de produção e reprodução baseado na propriedade privada 

e na exploração, isso porque a alienação impede as possibilidades de humanização na medida 
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em que os sujeitos ficam subordinados às relações que eles próprios criam coletivamente, e não 

acessam as possibilidades de realização humana enquanto seres genéricos universais (Duarte, 

1993). No entanto, quando Sol destaca a liberdade e autonomia como o que expressa a sua 

satisfação com seu o trabalho, o fato de lidar com a arte de alguma forma traz um sentido para 

a sua atividade, na medida em que ele reconhece o caráter transformador da arte.  

Quando perguntados sobre o que eles consideram um bom emprego a resposta esteve 

associada prioritariamente com a estabilidade, um salário digno e menos horas de trabalho. 

Novamente, observamos que o mínimo para a sobrevivência dos trabalhadores se torna uma 

idealização, frente às condições de precarização que eles vivem. Em 2019 um levantamento 

realizado pelo IDados mostrou que 89% dos novos empregos para jovens de 18 a 24 anos eram 

informais e com salários baixos (Villas Bôas & Carrança, 2019). As necessidades da classe 

trabalhadora jovem advém de sua realidade objetiva, em que ter um emprego estável é quase 

um sonho utópico. 

Mar: Boa pergunta, eu vou pensar um pouco...olha eu acho que eu considero um bom 

emprego, um emprego que aqui no meu imaginário, um bom emprego é um emprego 

com carteira assinada primeiro lugar, depois um emprego com uma carga horária 

possível que para mim seria em torno das 6 horas diárias. E em terceiro, um emprego 

com salário que a gente não precisasse fazer mil coisas para poder pagar as contas, 

comer, dar o que comer para os cachorros, essas coisas. Então é isso, emprego com CLT, 

com leis trabalhistas, com uma carga horária possível, humanamente possível, 

dependendo do trabalho e com um salário que conseguisse atender essas demandas e 

que a gente não precisasse, que eu não precisasse, somar várias outras atividades.  

 

Lua: Nossa, eu acho assim, primeiro assim se eu fosse procurar emprego era um 

ambiente saudável. Que não tem uma rotatividade muito grande, porque quando sai 

entra muita gente quer dizer que não é bom, eu já entendi isso. Então um ambiente 

saudável que você seja bem tratado, que seja uma equipe legal, que você queira crescer 

lá e que você queria manter. Nenhum trabalho é bom né, mas eu espero que tenha um 

trabalho pelo menos você uma boa saúde mental lá dentro, que você não seja colocado 

no programa sob limite, porque tem uns trabalhos que eu já trabalhei que nossa senhora, 

eu acho que um ambiente saudável que você garanta seus direitos, igual lá pagavam 

sempre certinho todo dia o salário estava lá, o 13º, tudo, vale-transporte, tudo certinho, 

nunca atrasava pagamento, porque para você continuar trabalhando você precisa de 

incentivo, porque você não vai ficar lá trabalhando que nem uma trouxa. Então, acho 

que incentivo e perspectiva de crescer também né, pra você não ficar sempre na mesma 

função... se você se esforçar muito o seu chefe bonzinho, que te explora, ele vai te dar 

um salarinho melhor, você vai passar de 1000 para 1200, olha que beleza?! Mas eu acho 

que primeiro um ambiente saudável, por que eu não aguento mais trabalhar em péssimas 

condições. [Você falou em trabalho ideal e eu já vou pegar o gancho então: O que seria 

um trabalho ideal pra você? Você já falou antes do que é ser um bom emprego, mas o 

ideal mesmo da forma que você colocou agora.] 

      Eu acho que o ideal é a gente ser valorizado pelo que a gente faz, eu não preciso 

ganhar milhões, mas eu preciso ganhar uma quantidade boa, pra eu ser valorizada pelo 

o que eu faço. Ter uma participação ativa na sala de aula, entendeu?! isso é para mim 
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ideal você ter autonomia no seu trabalho, você poder se dedicar, você poder colocar seu 

ponto de vista – a escola sem partido não existe – mas eu acho que é o salário não ser 

seu único incentivo. Você tá feliz de tá fazendo o que você quer, eu sei que isso não 

existe, mas para mim seria ideal você acordar todos os dias e falar assim: nossa vou 

fazer o que eu quero fazer, vou fazer pessoas felizes, vou incentivar elas a buscarem 

mais, estudarem mais, ter uma pedagogia freiriana, mas eu acho que ter algum incentivo 

que não fosse o dinheiro também. 

 

Além da estabilidade, Lua também ressalta a importância de um “ambiente saudável” 

que expressa uma associação com o adoecimento mental cada vez mais onipresente nos locais 

de trabalho. Dessa forma, sob as condições atuais, o trabalho 

avassala o homem em todos os seus aspectos. Alguns são absorvidos, exigidos, sugados. 

(. . .) Esse princípio de realidade adentra e fere o psiquismo humano, fazendo com que 

as pessoas sintam-se exigidas; o sentimento de impotência e de desvalorização, que leva 

as pessoas pouco resistentes a degenerar-se rapidamente, avilta de si qualquer potencial 

humano que pudesse se somar às conquistas da civilização (Heloani & Capitão, 2003, 

p.103). 

  

Certamente, o adoecimento psíquico não é um fenômeno moderno proveniente do 

processo de reestruturação produtiva, mas sim uma expressão da fragmentação provocada pela 

ruptura que ocorre na formação da consciência com a divisão social do trabalho. Essa ruptura 

se dá pelo fato de sentido e significado não coincidirem (Martins, 2004). Por sua atividade vital 

se tornar alienada, a própria relação entre os significados e os sentidos passam a ser 

incompatíveis, contraditórias. Também evidencia a subjetivação de relações sociais adoecidas.  

A própria autonomia e liberdade fundamentais para o processo de humanização, na 

perspectiva em que aparece, estão associadas à condição do trabalho assalariado, isto é, 

representam a percepção alienada do trabalho porque alimenta a ideologia do capital. Pois a 

forma na qual a sociedade se estrutura aparece como única possibilidade de existência, e que 

algum grau de autonomia ou liberdade na atividade laboral já é suficiente. 

 Quanto mais precária é a condição de trabalho, mais o emprego ideal associa-se com a 

manutenção do privilégio da servidão. A alienação impede as possibilidades de humanização 

na medida em que os sujeitos ficam subordinados às relações que eles próprios criam 

coletivamente, e não acessam as possibilidades de realização humana (Duarte, 1993).   

A partir dessas elaborações, discutiremos agora os trechos da entrevista que tratam do 

significado de ser trabalhador para os entrevistados. 

Mar: Eu ando muito emocionada, talvez eu chore... Olha eu acho que hoje, quando eu 

olho para trás inclusive, eu acho que tem sido a possibilidade de eu não cumprir, de eu 

não ser o que todas as mulheres da minha família foram. Então quando eu tenho um 

emprego de carteira assinada, por exemplo, é muito grandioso porque minha avó não 
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teve, minha mãe não teve nunca na vida, e minha tia, e meu pai a mesma coisa. Apesar 

de tudo eu me agarro a esses empregos com muita dedicação, se puder falar assim, para 

poder fazer outra coisa, para poder ser outra coisa, então acaba que tendo um emprego 

de carteira assinada é muita coisa, é muito significativo para mim. Sei que, obviamente 

eu acho que não é um lugar fácil, ter que trabalhar para o outro e fazer a empresa do 

outro prosperar, isso tem me deixado com muita raiva ultimamente. Porque eu vejo as 

pessoas que estão em lugares melhores dentro dessa cadeia lá no colégio que eu trabalho, 

por exemplo, e muitas vezes massacrando a gente, passando a gente para trás e se dando 

muito bem e prosperando e isso vai me deixando com muita raiva também. Mas é isso, 

acho que não tem o que fazer.  

 

 A experiência individual de Mar, marcada principalmente pelo sofrimento das mulheres 

de sua família, trabalhadoras informais, produz nela uma necessidade de não reproduzir essa 

condição, e ter um emprego com carteira assinada, mesmo com o reconhecimento da exploração 

que vivencia, ainda é motivo de orgulho e auto reconhecimento. No caso de Sol e Lua os 

aspectos negativos dessa condição são preponderantes.  

 

Lua: Nossa, ser cansada. Mas ser trabalhadora hoje em dia não me dá perspectiva 

nenhuma. Vai ser uma função pro resto da minha vida que eu nunca vou ter sossego, 

que eu vou ter que acordar todos os dias e ir para rua, dar a minha vida, dar o meu sangue 

pela profissão um trabalho, para me sustentar, eu vejo não para ser feliz mas, meramente 

nos sustentar. [E porque que você acha isso?] Por que as condições de trabalho que 

oferecem para gente não é a ideal. A gente tá inserido num meio que é o capitalismo 

que só suga a gente, quem é rico quer ficar mais rico, quem é pobre vai ficar mais pobre 

e não adianta porque não tem nada que você faça para mudar isso, a não ser que você 

ganhe na lotérica – e eu não acredito nisso – ou que você roube ou alguma coisa assim, 

mas eu acredito que no sistema atual que a gente está do jeito que o governo tá mal 

organizado, congelaram por 15 anos o salário de um funcionário público se eu vou 

estudar aqui que nem, vou falar cachorro, mas estudar que nem pessoa assim, todos os 

dias para passar no concurso e vou ter meu salário congelado durante 15 anos, então não 

tem perspectiva de melhorar o básico, as coisas estão aumentando, mas salário não. 

Então eu como jovem de 20 anos estudante da UFG daqui 20 anos eu ainda me vejo 

assim, trabalhando muito e ganhando pouco, ganhando assim, não vou dizer pouco, mas 

o suficiente para me manter. 

 

 Sol: não ser proprietário, não ser patrão. Estar do outro lado da moeda. Necessidade. 

Fome. 

 

Desse modo as falas dos entrevistados são marcantes não só pelo caráter negativo que 

elas trazem, mas porque enquanto significados elas expressam a unidade da consciencia cujos 

conteúdos são produtos das relações sociais que, nessa sociedade, se materializam na 

desefetivação da classe trabalhadora. Como por exemplo, quando Mar aponta que é 

“massacrada” enquanto a empresa do outro prospera, quando Lua evidencia que terá que 

trabalhar o resto da vida não para ser feliz, mas para se sustentar, ou quando Sol atribui a 

condição de maneira objetiva ao fato de passar necessidade, por não ser proprietário.  
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Sob a forma de relações de troca de mercadorias, por sua atividade vital se tornar 

alienada, a própria relação entre os significados e os sentidos passam a ser incompatíveis, 

contraditórias (Martins, 2004). A ruptura que ocorre na formação da consciência se dá pelo fato 

de sentido e significado não coincidirem, ou seja, pelo trabalho enquanto atividade vital, não 

pertencer ao trabalhador e este passar a ser apenas um meio para sua existência física.  

Em um primeiro momento podemos perceber que ao mesmo tempo em que há um 

reconhecimento da condição de classe, esse reconhecimento estaria acompanhado de um 

“conformismo” de que “é assim mesmo, não há o que fazer”, no entanto, essa questão merece 

ser explicada mais a fundo.  

Portanto, reconhecer essa condição se expressa como uma tendência para a superação 

dela, mas como tendência, não necessariamente implica no direcionamento mecânico para a 

sua superação.  É por isso que “o desenvolvimento da consciência de classe é um processo 

dialético: é uma “inevitabilidade histórica” precisamente na medida em que a tarefa é realizada 

através da mediação necessária de uma atuação humana autoconsciente (Mészáros, 2008b, p. 

72).”  Ou seja, necessita de organização, pois não será alcançada de modo espontâneo apenas 

pela experiência vivida da exploração. 

 O problema do alcance da consciência de classe depende de fatores objetivos, assim 

como, subjetivos. Desse modo o fato de os indivíduos identificarem sua condição de classe se 

relaciona com a consciência de classe contingente, e para Mészáros (2008b, p. 89), 

a diferença fundamental entre a consciência de classe contingente e a consciência de 

classe necessária é que, enquanto a primeira percebe simplesmente alguns aspectos 

isolados das contradições, a última as compreende em suas inter-relações, isto é, como 

traços necessários do sistema global do capitalismo. A primeira permanece emaranhada 

em conflitos locais, mesmo quando a escala da operação é relativamente grande, 

enquanto a última, ao focalizar a sua atenção sobre o tema estrategicamente central do 

controle social, preocupa-se com uma solução abrangente, mesmo quando seus 

objetivos imediatos parecem limitados.  

 

Então, por mais que se reconheça, em determinados momentos, a exploração, as 

contradições, a falta de perspectiva, não há um nível de articulação que permita agir ou mesmo 

conceber uma realidade diferente, “a não ser que você ganhe na lotérica”. A incapacidade de 

extrapolar os conflitos locais, no âmbito da particularidade se apresenta como uma falta de 

perspectiva de que a condição possa mudar, tanto do ponto de vista individual, quanto coletivo.  

Além disso, no âmbito da formação da consciência, a dinâmica da atividade interna 

humana é mediada pelas necessidades, motivos e emoções. As necessidades não podem orientar 

a atividade, pois não têm objetividade, é então, por meio dos motivos que a atividade humana 
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é orientada, pois eles se constituem pela união das necessidades com o objeto. O motivo e a 

emoção podem se vincular ao ponto de que o motivo perca sua objetividade, e nesse caso, o 

sentimento subjetivo se torna abstrato, pois ele não é capaz de orientar a atividade ( Martins & 

Carvalho, 2016). Sendo assim,  

é sob influência decisiva da cultura que as atitudes emocionais, os afetos, vão adquirindo 

o caráter de sentimento. Os sentimentos são específicos dos homens, possuem natureza 

histórico-social, originando-se de necessidades e vivências culturais e organizando-se 

em função das condições sociais de vida e das atitudes do homem perante suas 

experiências. Embora possuam uma dimensão individual, por sua natureza são sempre 

sociais e históricos. Diferentemente das emoções ou afetos, que são sempre 

circunstanciais, os sentimentos podem ter um caráter circunstancial ou constante e 

prolongado, podendo em sua manifestação, inclusive, independer de uma situação 

exatamente determinada. É por esta razão que os sentimentos dependem sempre de 

objetos e fenômenos em conjunto e não de suas propriedades isoladas, motivando-se 

por complexas relações temporais estabelecidas entre a experiência passada, as 

expectativas futuras e a realidade presente. (Martins, 2004, pp. 90-91). 

 

Os sentimentos com relação a sua condição de classe, embora produzidos 

individualmente e com dimensões particulares a partir da experiência dos sujeitos, por serem 

sociais e históricos, podem nos mostrar como o processo de alienação do trabalho produz uma 

condição de existência pautada no cansaço, na insuficiência, na falta de perspectiva, na 

carência. Ademais, os sentimentos de fracasso, de medo e de falta de perspectiva são produzidos 

nas experiências passadas marcadas pela exploração e trabalho precário e que na realidade 

presente que continua cercada pela precariedade. Essas relações motivam uma falta de 

perspectiva com relação ao futuro.  Diante do exposto, a máxima ideológica do capital de que 

“não há alternativa” está imbricada na realidade e na consciencia dos indivíduos.  

Quando perguntamos acerca da participação em organizações coletivas de trabalhadores 

os entrevistados relataram não terem participação, o acionamento dos sindicatos ocorreu apenas 

pela segurança jurídica no caso de algum conflito com a empresa, Sol chegou a participar de 

organizações autônomas, mas preferiu não expor em seu relato. 

Mar: Não cheguei a participar. Só algumas vezes em que eu acionei o sindicato, mas eu 

sempre optei por pagar o sindicato enquanto eu estava dando aula, porque eu acho muito 

importante, considerando o ambiente de escola particular, eu acho que eu não tinha 

muita opção. E teve algumas vezes que eu acionei o sindicato no sentido de perguntar 

algumas coisas, quando eu fui me desvincular também, enfim, nesse sentido mais de 

consulta e de orientação, não de um movimento ou de uma mobilização minha não.  

 

Lua: Quando eu trabalhava de carteira assinada eu contribuía com 10 reais para o 

sindicato. Não sei o nome deles. Mas todos os meses a gente tirava os dez reais porque 

eles diziam que iriam assegurar o nosso direito. [Mas você nunca chegou a ir em reunião, 

ser chamada para assembleia essas coisas não?] Não, não tinha não, eles decidiam por 
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eles lá mesmo. O sindicato abarcava várias empresas ali do centro. [E você chegou a 

necessitar de algo que o sindicato oferecia?] Não, quando eu fui mandada embora eu fui 

lá buscar meus 10 reais só. Me roubaram, agora eu quero de volta. 

 

A fala de Lua demonstra uma indignação com o fato de ter contribuído financeiramente 

com o sindicato e não ter tido o respaldo da instituição. Para Antunes (2018), há uma 

necessidade urgente da articulação dos sindicatos em torno da nova morfologia do trabalho para 

dar respaldo ao grande contingente de trabalhadores informais e subempregados, além de 

incorporar as demandas de gênero, raça, gerações, e LGBTQIA+, extrapolar os interesses 

imediatos e cotidianos, bem como articular-se com outras instâncias de luta em busca de uma 

organicidade e rompimento com o corporativismo, instucionalização e burocratismo. Mas 

principalmente, resgatar o pertencimento e solidariedade de classe.  

A complexificação da classe trabalhadora juntamente com o processo de reestruturação 

produtiva tem tornado cada vez mais distante a articulação dos trabalhadores pelo 

reconhecimento do pertencimento de classe. O individualismo e competição como premissa do 

capitalismo neoliberal impulsiona o isolamento dos indivíduos. Dessa forma, compreendemos 

que para os jovens trabalhadores que já experenciam as contradições entre capital e trabalho e 

a exploração como elemento constitutivo da sua condição de classe, a organização coletiva é 

fundamental para o desenvolvimento de uma práxis que busque romper com os processos de 

desumanização dos trabalhadores. Nesse sentido, concordamos com Mészáros (2008b, p. 89) 

que  

o desenvolvimento da consciência de classe necessária não implica sua constituição 

como “um vínculo psicológico homogêneo” – que é uma ficção, como vimos – mas a 

elaboração de programas de ação estrategicamente viáveis, que englobem uma 

multiplicidade de grupos sociais específicos, em qualquer variedade de formas 

organizacionais que possa ser necessária. (. . .) O que liga vários grupos sociais em uma 

situação histórica favorável – por exemplo, em uma greve geral – não é algum poder 

psicológico misterioso, mas programas práticos significativos, resultantes da realidade 

empírica da subordinação estrutural comum aos grupos ligados ao poder do capital. E o 

desenvolvimento historicamente necessário da consciência de classe consiste, 

precisamente, nessa elaboração prática de um conjunto de objetivos estratégicos que 

correspondem à posição estrutural objetiva dos vários grupos sociais que os formulam.    

 

Seguindo adiante em nossa análise, abordaremos a influência do emprego nas escolhas 

dos jovens trabalhadores. Todos os entrevistados reconheceram a influência do trabalho sob 

diversos aspectos da vida. Mas principalmente por estar associado com uma necessidade de 

sobrevivência e de consumo.  

               Mar: Sim, sem dúvida. Acho que na verdade o trabalho orienta muito das 

nossas escolhas, inclusive quando você, e por que que não é tão fundamental? porque 

sem faculdade eu consigo trabalhar ainda. Sem trabalho eu não consigo fazer as outras 
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coisas, eu não consigo fazer faculdade, eu não consigo comer, eu não consigo pagar 

aluguel. Então eu acho que o trabalho ele acaba, direta ou indiretamente, influenciando 

boa parte das nossas escolhas na vida por que a gente tá marcado por essa posição, a 

posição de trabalhador, ela nos define mesmo, porque é o mundo, e cada um está aí num 

lugar e esse é o nosso lugar de classe.  

 

 Lua: Pelo o que eu estou pensando, total né, porque assim se eu trabalhar... você quer 

trabalhar você quer comprar as coisas, você quer ter as coisas, eu imagino que ser pobre 

é assim, então você quer ter um emprego, você quer comprar o tênis legal... então vai 

me influenciar bastante. Mas que tipo de influência você fala? 

[Influência nas suas escolhas, na sua vida, por exemplo, na sua própria perspectiva de 

carreira, de formação, nas suas escolhas do dia a dia, o fato de você trabalhar, por 

exemplo, influencia no que você vai fazer na sua constituição enquanto trabalhadora se 

você acha que influencia?] 

Influencia. Porque que aí você vê quanto que vale o seu dinheiro, então assim você ralou 

o mês inteiro e você ganha r$ 1000, você valoriza aquele dinheiro porque é que você vai 

ter durante o mês seguinte, então o trabalho influencia total. Tira a sua felicidade você 

não é mais o mesmo. Por isso que depois que eu passei por esse trabalho, hoje em dia 

eu vejo que eu não posso aceitar qualquer coisa porque eu já aceitei algumas coisas que 

eram desumanas, então eu acho que não aceitar qualquer tipo de emprego futuramente 

influência... Saber lidar com as pessoas porque, sempre foi meu emprego ter que 

comunicar com outras pessoas, então sempre influenciou muito meu jeito de falar, me 

ajeitar, agir com as pessoas, porque querendo ou não sempre trabalhei com seres 

humanos, eu sempre tive medo de bicho... então influencia totalmente. 

 

Sol: Sim, eu tive que colocar meu serviço em primeiro plano e a universidade em 

segundo, porque não tem dado certo, o tempo não está dando, aula online também não 

está funcionando, então o trabalho ficou muito mais importante que os estudos nesses 

últimos anos. 

              

Mar fala que a influência é proveniente do seu lugar de classe, isto é, a necessidade de 

trabalhar é o que a define. Lua associa, primeiramente, com a possibilidade de consumir, 

novamente, garantir sua existência física, mesmo que isso implique em perder a felicidade, 

perder a si mesmo, conforme Marx (2010) explicou. No âmbito do processo de formação da 

consciência Leontiev (2014a, p. 173) ressalta que 

o ponto principal é que para o próprio sujeito a compreensão e realização de objetivos 

concretos, seu domínio de certos modos e operações de ação é uma forma de afirmar, 

preencher sua vida, satisfazendo e desenvolvendo suas necessidades materiais e 

espirituais, que estão reificadas e transformadas em motivos de sua atividade. Não faz 

diferença se o sujeito está consciente ou inconsciente de seus motivos, se eles declaram 

suas existências na forma de interesse, desejo ou paixão. Suas funções, consideradas a 

partir da posição da consciência, é para “avaliar”, por assim dizer, o significado vital 

para o sujeito das circunstâncias objetivas e suas ações nessas circunstâncias, em outras 

palavras, para dotá-las de significado pessoal, o que não coincide diretamente com seus 

significados objetivos entendidos. Sob certas condições, a discrepância entre 

significados pessoais e significados objetivos na consciência individual pode equivaler 

a alienação ou até mesmo oposição diametral. Em uma sociedade baseada na produção 
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de mercadorias, esta alienação é obrigada a surgir; além disso, surge entre pessoas nos 

dois extremos da escala social.  

 

Desse modo, mesmo compreendendo o seu lugar na produção, o significado pessoal que 

os trabalhadores atribuem ao seu trabalho, estão associados ao salário, às suas necessidades 

reificadas. Há também uma marca na corporalidade, no comportamento, que Lua aponta como 

uma influência do trabalho em sua vida. Essa influência que é marcada pela formação de 

comportamentos, está relacionada com o processo de formação da subjetividade dos 

trabalhadores pela pedagogia industrial, como já discutimos nos capítulos anteriores. 

a nova subjetividade requisitada dos trabalhadores se fixa em “manifestações 

propositivas” dos indivíduos, como a vontade de aprender, capacidade de enfrentar 

desafios, a disponibilidade para estudar e adquirir novos conhecimentos fora do horário 

de trabalho, inclusive nos finais de semana, muito mais do que nas possibilidades e nos 

limites reais relacionados à disponibilidade de tempo e aos rendimentos do trabalhador 

(Heloani, Piolli, 2005, p.207). 

 

Ou seja, os empregos formam comportamentos necessários para a produção de 

consenso, com relação à intensificação da exploração. Passar por experiências desumanas 

significa adquirir experiência para lidar com o mercado de trabalho. Outro aspecto que pudemos 

confirmar nas entrevistas é a relação da qualificação com o emprego. A maioria das atividades 

desempenhadas pelos jovens não demandavam nenhuma qualificação ou formação, exceto nas 

atividades que estão relacionadas com a graduação. 

Mar: acho que antes de trabalhar em escola nenhum dos meus empregos exigia 

formação, nem ensino médio, nada. Mas não exigiram de mim, no caso. Depois que eu 

saí de lá eu fui trabalhar na escola, eu não lembro direito, mas a partir daí sempre foi 

com exigência de formação de ensino superior, que no caso é meu curso. E é por isso 

que eu preciso terminar. E todos foram com essa premissa de que houvesse uma 

formação ou formação em letras ou cursando. 

 

Lua: Os dois últimos que era o da UNIP e o da Uniorka que eram faculdades eu tinha 

que estar fazendo alguma licenciatura, eu tinha que estar cursando licenciatura, eles só 

pediam para eu estar cursando o ensino superior com licenciatura. 

[E nos outros não?]  Não, nos outros nem ensino Fundamental nem ensino médio, se 

você tinha força de vontade vai. Então os meus trabalhos foram muito administrativo 

então tinha que focar na parte administrativa da atuação de uma escola.  

 

Sol: Quando eu ministro oficinas, workshops de Graffiti eu relaciono muito com a 

licenciatura do meu curso, ensinar, o processo ensino-aprendizado e troca de ideia do 

debate que são coisas que eu levo da licenciatura para meus cursos nesta área do grafite 

que é a relacionada workshop, oficina, prática de grafite. Já com a tattoo exige uma 

formação específica e nem pelo menos de biossegurança, de arte básica e isso é fora da 

Universidade, no caso. Só que também tem muita relação você estar estudando um tipo 

de arte milenar, oriental e estudando antropologia, e ver essa relação entre arte, corpo e 

sociedade. 
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De maneira geral, a realidade desses trabalhadores-estudantes esteve marcada pela 

inserção precoce no mercado de trabalho e em trabalhos informais, que não exigiam 

qualificação específica. Este cenário corresponde à realidade da juventude trabalhadora 

brasileira, que tem a sua subjetividade formada a partir de elementos determinantes como é o 

caso da sua condição de classe. Concordamos com a análise de Seligmann-Silva (2003, p. 69), 

de que “no sofrimento mental relacionado ao trabalho e em suas expressões mórbidas, é a 

subjetividade do indivíduo que é atingida. A subjetividade é construída ao longo das 

experiências sociais da existência de cada ser humano.” 

Assim, buscamos apreender quais os significados sociais das relações materiais a partir 

das vivências da realidade do trabalhador-estudante determinados pela sua condição de classe. 

Sendo assim, identificamos que os trabalhadores-estudantes dependem de seu trabalho para 

sobreviver, e o fato de se inserirem no mercado de trabalho precocemente e ter a precariedade 

como condição onipresente nas suas relações de trabalho, têm todas as dimensões de sua vida 

também marcadas pela precarização. A relação com o emprego e com o desemprego é sempre 

pautada pela insegurança, incerteza, medo e falta de perspectiva. A busca pela estabilidade, por 

condições menos desumanas de trabalho e por um salário que mínimo que assegure a sua 

sobrevivência está no topo dos anseios desses trabalhadores-estudantes. No próximo tópico 

buscaremos analisar a trajetória escolar, o ingresso no ensino superior e as contradições 

provenientes entre emprego e formação em nível superior dos trabalhadores-estudantes.  

 

4.3 Formação escolar e Emprego: A trajetória e ingresso no ensino superior e 

suas contradições  

Neste tópico que sintetiza a categoria formação escolar e emprego, iremos expor a 

trajetória escolar e o ingresso no ensino superior dos trabalhadores-estudantes entrevistados, 

com o intuito de analisar as contradições e os elementos determinantes da realidade presentes 

no seu processo formativo. Iniciaremos com um breve resumo das trajetórias escolares dos 

sujeitos da pesquisa.  

Mar estudou a vida inteira em escola pública, cursou o ensino médio no período noturno 

em uma escola estadual e assim que terminou, com 17 anos, ingressou na UFG. Ela ressalta a 

importância dos professores na sua trajetória e como eles influenciaram a cursar uma 

licenciatura e, também, traz um relato da influência do seu avô paterno que dizia que o sonho 

dele era vê-la entrar na faculdade. Entre as possibilidades, pensou em cursar História ou Letras 
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ou Filosofia. Acabou escolhendo Letras. Mar conta que ingressou no curso de Letras – Francês 

por desconhecimento de como era o curso. Em 2015 teve que trancar sua matrícula pelas 

dificuldades em conciliar estudo e trabalho e principalmente porque teve que cuidar de sua mãe 

que reapareceu e ficou hospitalizada em outra cidade. Ficou um semestre com sua matrícula 

trancada e quando retornou realizou o vestibular interno e mudou para Letras – Português que 

é o seu curso atual. 

Lua relata que sempre teve muito incentivo familiar para estudar e fazer um curso 

superior. Fez o ensino fundamental em uma escola particular e quando a família não teve mais 

condições de pagar, no ensino médio, ela passou a estudar em uma escola conveniada do SESI 

e depois retornou para outra escola particular que, segundo ela, cobrava um valor relativamente 

baixo. Conta que no final do ensino médio já buscava por bolsas em faculdades particulares 

pois não tinha certeza se ingressaria em uma universidade pública. Sua primeira opção de curso 

era Relações Internacionais e, embora tivesse passado em uma universidade pública em outro 

estado, não conseguiu alcançar a nota de corte para estudar em Goiânia e sua família não tinha 

condições de mantê-la longe. Lua não cogitava cursar uma licenciatura, mas, de acordo com o 

seu relato, por influência de um teste vocacional e de amigos próximos e pela sua vontade de 

fazer uma graduação que tivesse relação com política escolheu licenciatura em Geografia. 

Enquanto aguardava o resultado do SISU conseguiu meia bolsa para cursar Direito na PUC e 

iniciou a graduação em Direito. Lua contou que não gostava do curso e mesmo com meia bolsa 

não teria condições de pagar, e quando foi aprovada para licenciatura trocou de faculdade 

mesmo com um pouco de crítica da sua família quanto ao fato dela cursar licenciatura. 

Atualmente Lua está no quinto período matutino.  

Sol estudou em escolas particulares e públicas ao longo da sua trajetória, nas instituições 

privadas ele recebia bolsas, parcial e integral. Cursou o ensino médio na escola particular com 

bolsa de 45% do valor total da mensalidade. Sol conta que desde o ensino médio tinha interesse 

pela licenciatura e pela área de Sociologia, por isso, Ciências Sociais foi sua primeira escolha. 

Relata que já teve que trancar o curso pela dificuldade de conciliar a faculdade com o trabalho, 

e, também, pretende trancar agora por não estar conseguindo acompanhar o ensino remoto. Sol 

assim que terminou o ensino médio ingressou na UFG e teve que mudar de sua cidade para 

Goiânia. Embora quando começou sua graduação quisesse Sociologia, optou pela licenciatura 

em Antropologia, uma das subdivisões da área do curso de Ciências Sociais. A seguir estão os 

trechos das entrevistas, na íntegra, acerca de suas trajetórias.  

Mar: eu trabalhava de dia e estudava à noite lá no sudoeste, no Colégio Estadual 

Sudoeste. E isso é uma coisa que marcou a vida inteira foram os meus professores, os 
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meus professores - esse é o relato acho que de muita gente - mas assim, eu felizmente 

eu tive excelentes professores, mesmo na escola pública, durante toda a vida. Não que 

todos fossem bons, mas tinha uns três ou quatro com quem a gente tinha mais contato, 

que estavam realmente preocupados com a gente, eu acho que meio que inspirada pelos 

professores mesmo, eu nunca nem pensei em outra coisa. (. . .) Eu estava com 17, quase 

18 anos, que foi quando eu terminei o ensino médio e já fui direto. 

[Que você ingressou no ensino médio, ou depois, você sempre quis fazer o ensino 

superior ou teve algum momento que você cogitou não fazer?] 

Olha o meu avô que é o pai da minha mãe, o sonho dele - ele nem sabia muito bem as 

coisas - mas ele falava assim... uma vez a gente passou perto daquela Faculdade Padrão 

e ele falou assim: meu sonho minha filha é te ver aqui. Na padrão. E eu morei com ele 

um tempo também.  Quando eu estava no ensino médio -  e eu acho que isso foi muito 

influenciado pelo meu trabalho, inclusive - Porque eu trabalhava com um Historiador, 

que era formado em História e os outros lá eram meio errados, mas, enfim... e eu decidi, 

ou eu passo na faculdade, na federal, ou eu não vou fazer faculdade porque eu não tenho 

como pagar. Hoje eu sei que tinha bolsas, eu não sabia essas coisas... então para mim 

era ou você passa na federal que é de graça, basicamente essa lógica, ou não dá para 

fazer, segue o baile e aí eu fiz só tentei na UFG mesmo e deu certo. 

[Você chegou a trancar um período? Como que foi esse processo de trancar e de 

retorno?] Eu tranquei - no meu primeiro semestre eu praticamente abandonei tudo por 

que minha mãe ficou muitos meses no hospital e eu tive que ir para outra cidade ficar 

com ela. E foi uma professora que me ajudou a não jubilar no primeiro semestre. Eu 

relutei muito com isso de trancar, por que eu queria tentar, eu queria tentar sempre ficava 

na esperança:  não, agora vai, agora vai dar certo, mas no fim das contas ou eu acabava 

só desistindo das disciplinas sem trancar, o que não me ajudava em nada. Foi só em 

2014, ou 2015, primeiro semestre de 2015 que eu falei: vou ter que trancar porque eu 

não vou ter como fazer, e eu vou fazer esse processo do vestibular interno para poder 

passar para licenciatura em português. Eu meio que eu já tinha começado semestre, e 

consegui também para justificar o meu trancamento uns documentos do trabalho e não 

tive problema para fazer isso não. E eu voltei quando saiu o resultado desse vestibular 

interno, eu consegui a vaga e voltei. Foi meio tudo igual, mas fiquei aliviada porque eu 

não ia ter que fazer francês.  

 

Mar que sempre foi estudante de escola pública destaca a importância da influência dos 

professores na sua trajetória. Também evidencia que a universidade pública era sua única 

possibilidade, já que não tinha condições para pagar um curso de graduação. Como expusemos 

nos capítulos anteriores, a juventude que ingressa no ensino superior público hoje conta com 

rendas extremamente baixas que impossibilita, para esses casos, o acesso ao ensino superior 

por meio de instituições privadas. Além disso, a necessidade de trancar o curso também é um 

elemento que demarca o processo formativo dos trabalhadores-estudantes, que para não serem 

reprovados ou prejudicados, acabam interrompendo a graduação por um período.  

Para Lua cursar o ensino superior foi uma necessidade, desde sempre, imposta por sua 

família. Já que ter um bom emprego, uma profissão, para eles, significa garantir o futuro.  
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Lua: Meus pais sempre foram assim: você tem que estudar por que estudando você vai 

ter dinheiro, se você for médico você vai ter um futuro garantido. Então meu pai sempre 

frisaram muito estudar, então fazer uma faculdade sempre foi uma opção. E aí eu sempre 

quis alguma coisa relacionada à política, alguma coisa relacionada, com ajudar as 

pessoas, participar de alguma ONG algum movimento assim. A Primeira opção era 

Relações Internacionais, participar, estar ali ajudando as pessoas. Porque é assim - 

mundo encantado de Poliana - quando você sai da escola, você pensa que vai fazer o 

que você quer.  

[Geografia foi a primeira escolha?]  

Não. Porque até então não tinha saído o resultado da UFG, porque demora muito tempo, 

e aí tinha saído o resultado da primeira chamada e eu não tinha sido selecionada, a minha 

nota tinha sido razoavelmente e eu vi que eu não tinha conseguido aqui em Goiânia 

[Relações Internacionais]. Aí eu tentei em outros estados e consegui, só que meu pai 

falou: não. Como é que eu vou te manter fora daqui? E depois que meu pai falou que 

não ia me mandar para outros estados, eu comecei a pensar em outras perspectivas, eu 

fiz um teste vocacional três vezes e três vezes deu professora. Eu falei: não é possível. 

Eu acho que a matéria que eu mais gostava na escola era geografia e tinha uma pessoa 

que me influenciava muito na época, e a pessoa falava: é muito bom, tem muito haver 

política também, aí eu joguei minha nota e foi para a segunda chamada, só que não tinha 

saído o resultado, porque demora um tempo e estavam  fechando os processos seletivos 

da faculdades particulares – porque a segunda perspectiva de pobre é ele tentar uma 

bolsa em uma faculdade particular – e eu fui e fiz o teste de meia bolsa para PUC em 

Direito e consegui. Consegui uma bolsa até razoavelmente boa, eu paguei a primeira 

parcela e comecei a primeira semana, de Direito na PUC, de Direito na PUC! Era R$ 

800, e começou o primeiro semestre a primeira semana, só que também ninguém tinha 

muito emprego garantido né a gente sempre estava meio assim trabalhando do jeito de 

dava. Minha mãe ainda tinha uma lojinha, trabalhava na lojinha e meu pai trabalhava 

com políticos. Aí tudo bem, eu comecei a primeira semana, eu estava lá na PUC 

assistindo aula, mas eu não gostava do curso não, estava indo porque tinha que fazer 

alguma faculdade, era o que tinha, eu tinha conseguido minha bolsa então eu vou fazer. 

Só que aí que que acontece?! passei na UFG, estava lá na PUC passei na UFG e voltei 

pra casa mas lá em ninguém queria que eu fizesse, só que eu queria, não ia precisar de 

pagar para estar nela e era um curso que eu até pensava, no caso. Eu fui, Fiz minha 

inscrição na UFG e quando começou, na primeira semana eu já me apaixonei, 

sensacional porque é muito mais do que a gente imagina, porque quando a gente recebe 

a matéria na escola ela é muito fechada e na faculdade você estuda muito mais coisa do 

que tudo, então eu me apaixonei, foi sensacional, estava no que eu meio que queria que 

era política e eu gostei muito do curso. E agora pretendo terminar, mestrado, quem sabe, 

doutorado... 

[E você estudou a vida inteira em escola pública? Seu ensino fundamental, ensino 

médio... E como você seguiu a trajetória.] 

Não. Porque quando eu estava no ensino fundamental meus pais tinham uma condição 

melhor e eles falavam que também os preços eram  melhores, o meu ensino fundamental 

foi na escola particular, razoavelmente muito boa, e pagava e tal, – essa história é boa – 

Eu estudava lá no progressivo e eu estava no nono ano, eles mandaram uma carta para 

minha mãe para minha mãe falando para ela procurar outra pessoa para cuidar de mim 

porque ela estava atrasando as mensalidades e se ela não tinha condição de, tipo me 

sustentar, pra ela tentar procurar outro familiar que pudesse arcar com as despesas da 

escola, aí minha mãe me tirou da escola. Depois eu fui para o SESI que é uma escola 

conveniada que você paga bem mais barato e era bem mais em conta, eu acho que era 
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r$ 300 por mês, e era uma escola razoavelmente boa, mesmo sendo conveniado era um 

colégio muito bom. Só que depois que a escola particular falou com a minha mãe não 

estava dando conta, ela foi me tirou, e depois eu fui para o anhanguera que também era 

mesma faixa de preço, bem mais em conta, mas era um colégio que era razoavelmente 

bom. 

[Então você fez seu ensino médio no anhanguera e no SESI? Quando você terminou, 

você já deu entrada nos processos seletivos e já foi de primeira?] 

Isso. Por que no terceiro ano já foram aquelas pressões psicológicas para você fazer 

alguma coisa da sua vida, como meus pais me pressionavam muito, então na metade do 

terceiro ano já, fiz o ENEM tem que começar a procurar outras faculdades, bolsas, 

porque a gente não sabe se a gente ia passar na federal, também demora muito tempo 

até você descobrir, então eu já tinha feito processo seletivo em faculdades particulares, 

PUC, na Anhanguera, na Objetivo também fiz, e depois eu fui passei e fui direto para a 

federal mas o intervalo de tempo de começar faculdade foi curto, por que o semestre na 

UFG começa em março, só que como eu comecei na PUC tinha começado em Fevereiro, 

então eu nunca fiquei parada sem estudar. 

[Então suas primeiras opções foram, de certa forma, nas particulares? ou era seu plano 

B?] 

A particular era meu plano B. Nunca quis ir para faculdade particular, por que é um 

absurdo você tem que pagar um valor absurdo para você estudar. Pelo menos eu acho 

um absurdo. Era meu Plano B porque queria jeito nenhum e os cursos que tinham na 

faculdade particular, as opções de faculdade particular, nunca meus, não era minhas 

opções, eram mais os baratos e mais comerciais que de certa forma seria uma opção de 

emprego futuramente. 

 

A trajetória de Lua expressa o esforço de sua família para garantir que ela tivesse um 

bom processo de escolarização e que isso consequentemente refletisse em uma carreira 

valorizada. De tal modo que ingressar no ensino superior rapidamente era primordial, mesmo 

que não fosse no curso escolhido como primeira opção, ou em uma instituição privada. Nesse 

sentido, a experiência de Lua se insere no contexto geral em que o ensino superior aparece 

como uma saída, como uma salvação para os jovens pertencentes a classe trabalhadora.  

Também no relato de Lua o ingresso no ensino superior em uma instituição privada se torna 

inviável devido aos custos da formação.  Na trajetória de Sol há também um esforço familiar 

em assegurar uma escolarização nas redes privadas. 

 

Sol: Minha trajetória foi bem variada. Estudei em colégio privado, municipal, nos 

primeiros ano em creche particular, depois eu ganhei bolsa de escola particular quase 

que a maior parte do ensino, e  passei acho que 2 anos Colégio Municipal porque era 

próximo da minha casa, depois eu voltei para o colégio particular com bolsa total, depois 

foi bolsa de 75%, de 50%  no Ensino Médio Ensino Médio eu tinha bolsa de 45%, e aí 

eu tinha que me justificar estudando, fiz o vestibular apenas para esse curso e passei 

com a concorrência universal mesmo. Desde o ensino médio tive o interesse por esse 

curso e pela licenciatura. 
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A partir disso, dos três entrevistados, apenas Mar sempre estudou em escola pública. 

Contudo, é evidente a dificuldade de Lua e Sol em se manterem em instituições particulares, 

visto que Sol sempre foi bolsista nas instituições que estudou e Lua migrou para várias 

instituições por conta do valor das mensalidades. Novamente, destacamos que ingressar em 

uma universidade pública era a opção viável para que eles seguissem estudando, pelo fato de 

não conseguirem pagar para cursar uma graduação. Como já discutido nos capítulos anteriores, 

a universidade pública é um espaço cada vez mais preenchido por estudantes da classe 

trabalhadora, ainda que haja uma enorme discrepância nos cursos de “maior status social.” 

Outro aspecto relevante que chamamos a atenção é pela influência da família e dos 

professores como incentivo para dar continuidade aos estudos. Nas pesquisas analisadas na 

revisão bibliográfica também encontramos questões semelhantes nos trabalhos de D’Ávila 

(2014), Pimenta (2015), Piotto (2007), e Sacramento (2015).  

A influência da família aparece como incentivo para que eles pudessem seguir 

estudando e, também, como responsabilidade de buscar uma trajetória distinta. Se por um lado 

a família e os professores são uma rede de apoio que promovem experiências motivadoras tanto 

subjetivamente quanto materialmente, por outro, essa demanda por ingressar no ensino superior 

pode pressionar psicologicamente pela associação do diploma de graduação à necessidade do 

sucesso pessoal.  

Na análise de Foracchi (1977), para o jovem trabalhador-estudante os vínculos de 

dependência com a família assumem formas diferenciadas, na medida em que o trabalho 

possibilita para o jovem uma relação de autonomia perante a família. Para a autora a 

interferência da família objetiva “colocar o jovem no cimo da trajetória percorrida, incitando-o 

a conduzi-la mediante a promessa de “uma vida mais fácil”. (. . .) O projeto de carreira surge 

para o estudante em decorrência e como modo de superação das limitações do projeto familiar 

(Foracchi, 1977, pp.179-180).” Isto é, ingressar no ensino superior representa uma valorização 

não só pessoal, como social que é estimulada pela família.  

Sol e Mar, não relatam uma interferência direta na escolha de seus cursos, e isso pode 

estar relacionado com o fato de não morarem mais com seus familiares. Contudo, no caso de 

Lua, os familiares não ficaram satisfeitos com a sua opção por um curso de licenciatura e de 

certo modo essa posição influenciou, em um primeiro momento, na sua vontade de não cursar 

licenciatura. Retomaremos a esse aspecto mais adiante.  

A opção por cursos de licenciatura é uma discussão que aparece nos trabalhos da revisão 

sob dois aspectos, primeiro como sendo a segunda opção de graduação dos estudantes, mas 

também como primeira escolha, pela identificação com a carreira. Mesmo que em nossa 
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pesquisa não tenhamos um recorte quantitativo que nos permita averiguar qual a alternativa 

predominante, dos três entrevistados apenas Lua relatou que a licenciatura não era sua primeira 

opção.  Identificamos que esse fator pode ter influências com relação às expectativas com o 

curso e com a universidade, conforme a fala de Lua: 

 

Lua: Quando eu entrei no curso eu pensei, eu era aquela pessoa que entrou no curso 

relativamente considerado fácil, aí você entra e você faz uma prova e transfere para 

outro curso lá dentro, porque é bem mais tranquilo do que você fazer o ENEM 

novamente. E também eu não tinha muita expectativa com a geografia, Sempre falei 

isso, tinha zero expectativas, eu achei que eu ia entrar e eu ia odiar porque se professor 

no Brasil não é bom. Porque você não é valorizado e não tem um salário relativamente 

bom, então eu pensava assim: eu vou experimentar vamos ver o que que esse curso tem 

para me oferecer. Se não for bom eu tento trocar, se for bom eu continuo. E me 

surpreendeu muito positivamente, a universidade deu uma perspectiva de futuro, se você 

não tem dinheiro você vai ter uma profissão, uma porcaria de um conhecimento, você 

vai comer conhecimento, olha que beleza, fazer um mestrado aí né... Mas eu fiz o 

primeiro semestre e já sabia que eu não queria sair, me encantou tanto as atividades 

quanto as matérias do primeiro período foi uma parte muito humana, eu não tive quase 

nenhuma matéria física e geografia humana sempre me levou, E aí me surpreendeu 

positivamente, não quis mais sair eu só penso em continuar agora. Só que... se existir 

universidade. [Mas então, no começo quando você entrou a sua expectativa inicial era 

trocar de curso?] Era. Até para eu ir para Relações Internacionais que era que eu sempre 

queria e fazer aquela prova interna lá, só que eu não estava com muita expectativa do 

curso, teve a apresentação da geografia e foi horrível também, eu já estava pensando: 

Nossa vou fazer a prova. Tanto que aqui em casa estava todo mundo animado – nossa 

ela vai mudar da geografia até que enfim, tirar essa ideia idiota da cabeça – mas foi 

muito bom, muito bom mesmo, não sabia que eu ia me encontrar. 

 

Relacionamos as questões encontradas nestes relatos com a pesquisa de David (2012), 

que buscou compreender a realidade dos jovens que ingressam nos cursos de licenciatura na 

UFG. O autor identificou que a maioria dos estudantes tiveram o curso como primeira opção, e 

grande parte não foi aprovada de primeira, mas refez o vestibular, o que ele aponta como um 

compromisso com a escolha do curso por parte dos jovens. Muitos escolheram pela área de 

aproximação do curso, não pela licenciatura em si. O autor destaca que esse é um dado 

importante já que a escolha equivocada pelo curso gera sentimento de frustração e 

descompromisso com a formação e com a profissão em si. 

Outra questão relevante apresentada na pesquisa, é acerca da escolha e da consciência 

da escolha que estes estudantes têm ao decidir pela licenciatura. David (2012), aponta em seus 

resultados que os estudantes sabem da desvalorização do salário da carreira de professor e por 

conta disso o reconhecimento se dá pelo valor social do trabalho que a profissão possui. 
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Percebemos que, em nosso caso, os estudantes também se aproximam das licenciaturas a partir 

das áreas de interesse e têm uma compreensão do que é “ser professor no Brasil.”  

Cabe abrir um parêntesis para destacar que o magistério sofreu um processo de 

proletarização a partir das diversas reformas e transformações na sociedade no período da 

ditadura militar, principalmente a partir da década de 1970, que impactou tanto nos salários 

quanto na formação. Na perspectiva de Ferreira Jr e Bittar (2006, pp. 1166–1167) esse processo  

desmistificou as atividades pedagógicas do professor como ocupação especializada 

pertencente ao campo dos chamados profissionais liberais, ocorrendo, de forma 

acentuada, a paulatina perda do seu status social. A partir desse momento, teve início a 

construção da nova identidade social do professorado do ensino básico, ou seja, a de um 

profissional da educação submetido às mesmas contradições socioeconômicas que 

determinavam a existência material dos trabalhadores. 

 

Um dos aspectos influenciados por essas mudanças na identidade e nas condições da 

formação e atuação dos professores tornaram as licenciaturas os cursos vistos como possíveis 

de serem acessados pelas camadas mais pobres. E atualmente, por não serem em tempo integral, 

serem mais fáceis de ingressar, devido à menor concorrência, e por ser uma profissão que 

geralmente foi inspiração a partir da experiência com outros professores, que são da mesma 

classe que esses jovens, mas, possuem alguma estabilidade e carreira, e, por isso, tem um papel 

social importante em suas vidas. 

 A opção pela licenciatura pode estar associada também com a busca por um trabalho 

que não seja desprovido de sentido. Ou seja, mesmo com a desvalorização da profissão e com 

o reconhecimento de que é uma atividade precarizada, seria o ápice que esses trabalhadores-

estudantes poderiam conseguir dada a sua condição de classe – que só teve acesso à 

informalidade e a trabalhos sem nenhum reconhecimento social.  

Mar nos apresenta outras questões acerca de suas expectativas com o curso. 

Mar: Eu acho que na época em que eu entrei eu não sabia muito bem que eu estava 

fazendo, eu não sei nem se eu tinha exatamente uma expectativa. Eu acho que eu não 

tinha, eu acho que eu só queria passar, mas aí ao longo do curso eu fui me assustando 

porque, não sei, era muito diferente para mim. E foi difícil, eu desisti muito, de muitas 

coisas, parei. Hoje eu acho que eu tenho muito mais o pé no chão em relação à o que a 

academia pode me oferecer, ao que ela está lá para me oferecer, o que eu posso 

aproveitar dela. De um jeito mais maduro, eu levei muito tempo para entender isso, 

muito tempo, porque eu acho que ali no meio eu tive uma expectativa de um mundo 

encantado. Eu ficava brigando muito comigo mesma: Não gosto disso, não gosto 

daquilo eu não gosto disso, não gosto daquilo… Aí teve um momento que deu o Clique 

na minha cabeça: você não vai gostar, você não vai gostar de tudo. Na verdade você vai 

gostar de muito pouco e é isso que você tem que fazer. A gente faz muitas coisas sem 

gostar na vida, e às vezes você acha que não gosta, mas no meio do caminho você 

aprende a gostar... E então eu parei de ser tão turra, porque eu ficava destilando ódio 
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contra a academia por muito tempo. Hoje não espero mais coisas grandiosas demais não, 

Não espero muita coisa, eu só quero mesmo ter um papel, um diploma, atualmente é só 

o que eu quero e conseguir terminar. Eu ainda me questiono se eu vou conseguir, tem 

dia que eu acho que realmente não vou conseguir, mas é só o que eu quero é esse 

diploma. E quem sabe um dia poder levar minha mãe para ver eu pegando esse diploma. 

Eu acho que a minha expectativa é só essa, realmente, mais nada. 

 

Na fala de Mar observamos um “desencantamento” com relação às suas expectativas 

quando ela destaca que no começo seu desejo era apenas passar, mas acreditava que o 

encontraria no curso um “mundo encantado” com muitas coisas a lhe oferecer e, ao se deparar 

com diversas situações das quais não gostava, ou não concordava foi ficando com raiva. No 

entanto, aprendeu a se conformar e aceitar que o máximo que ela poderia obter da graduação 

seria terminar o curso e pegar o diploma.  

Existem diversos elementos a serem explorados, mas, a priori identificamos que esse 

sentimento de revolta seguido de uma conformação frente à realidade nos mostra uma 

contradição entre o sentido pessoal atribuído à graduação e o seu significado social.  Isto é, 

havia uma expectativa de que se formar professora poderia lhe proporcionar outras coisas para 

além do diploma. Hoje, ela reconhece que esse “símbolo” está relacionado com a sua 

profissionalização, com ter um trabalho melhor, como uma satisfação de uma necessidade de 

sobrevivência. O que provoca um pessimismo, mesmo reconhecendo que a formação lhe 

ofereceu “ferramentas para compreender o mundo”. Retomaremos e esmiuçaremos melhor 

essas contradições no próximo tópico. Por outro lado, podemos perceber também um 

dificuldade de se identificar com a graduação na medida em que ocorre esse “desencantamento” 

que pode estar relacionado com o fato de que a atividade de estudo assim como a atividade de 

trabalho exige um “condicionamento” que para Gramsci (1982) é tratada como um “tirocínio 

psicofísico”. No caso dos trabalhadores, promove sofrimento, não identificação com a atividade 

de estudo, já que a sociabilidade do trabalho manual está impressa no seu ser. É uma dupla 

condição de esforço que exige tempo e dedicação já que  

o estudo é também um trabalho, e muito fatigante, com um tirocínio particular próprio, 

não só muscular-nervoso mas intelectual: é um processo de adaptação, é um hábito 

adquirido com esforço, aborrecimento e mesmo sofrimento. A participação das mais 

amplas massas na escola média leva consigo a tendência a afrouxar a disciplina do 

estudo, a provocar "facilidades". Muitos pensam, inclusive, que as dificuldades são 

artificiais, já que estão habituados a só considerar como trabalho e fadiga o trabalho 

manual. A questão é complexa (Gramsci, 1982, pp.138-139).  

 

Essa não identificação com a atividade de estudo também apareceu nos trabalhos 

analisados na revisão de literatura, como na análise de Souza e Azevedo (2016, p.115), que 
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apontam que as deficiências no processo formativo da classe trabalhadora, tem um impacto 

quando eles ingressam no ensino superior que “acabam contribuindo para diminuir a 

autoestima, a motivação e o interesse, criando neles o sentimento  de  incapacidade  e  

incompetência,  levando-os  a  crises  e  paralisias,  refletindo negativamente  na  relação  ensino-

aprendizagem”. Dessa forma, os modos como os indivíduos atribuem significados para sua 

formação estão relacionados também com a sua trajetória e condição de classe.  

No caso de Sol a expectativa com relação ao curso foi positiva, pois ele acreditava que 

o curso seria mais limitado. Cabe destacar que o ingresso no urso de Ciências Sociais na UFG 

não tem uma especificação inicial entre bacharelado ou licenciatura3. O estudante que ingressa, 

tem uma formação geral e depois pode optar por uma das três subáreas (Sociologia, 

Antropologia, ou Ciência Política) na modalidade licenciatura ou bacharelado. Sol desde o 

início optou pela licenciatura no entanto, quando ingressou queria Sociologia, e ao longo do 

curso mudou para Antropologia. 

 

 Sol: Eu acho que o curso rompeu com as minhas expectativas, porque eu achei que seria 

bem didático, bem relacionado com a escola e acabou sendo um curso bem amplo que 

envolve 3 áreas do conhecimento do ensino de pesquisa social, no ensino médio eu 

curtia sociologia, mas na faculdade eu gostei muito mais de antropologia, mas se eu for 

dar no ensino médio eu não vou dar aula de antropologia eu tenho que dar aula de 

sociologia e relacionar com a antropologia do curso. Então as expectativas foram 

menores do que a realidade e quando eu cheguei lá eu vi que era muito maior do que 

isso, e eu tinha que escolher uma das três áreas de atuação para pesquisar. Não sei se 

mudou para pior ou para melhor a realidade, mas me forneceu o certo tipo de didática, 

certo tipo de ensino-aprendizado que eu uso na minha carreira artística, no caso, posso 

dizer isso que até agora me proporcionou, não como professor, porque como professor 

eu só corrigi prova, apliquei ENEM, essas coisas, não cheguei a dar aula. 

 

Sol também salienta que os conhecimentos fornecidos no curso o auxiliou na sua 

carreira artística, como grafiteiro e tatuador. E mesmo que não tenha atuado como professor, 

avalia positivamente essa inter-relação das áreas do seu curso.  

Os estudantes também contaram acerca da sua rotina na UFG antes e atualmente, pois 

essa rotina sofreu modificações em 2020. Por causa da pandemia as atividades da universidade 

estão ocorrendo de maneira remota e dessa forma, os estudantes estão realizando suas atividades 

da graduação em casa.   

                                                 
3 De acordo com o PPC do curso: “Os/as discentes ingressam no “grau não definido” e optam pelo  

grau Licenciatura ou Bacharelado no final do segundo período, segundo datas estipuladas no calendário 

acadêmico da UFG.” Esse formato está de acordo com Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho 2015 

(Projeto Pedagógico de Curso – Licenciatura em Ciências Sociais, 2019, p. 17).  
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Mar: A minha rotina com a UFG, - enfim a minha lida com a UFG e com a letras 

especificamente -  desde que eu mudei de curso foi quando eu me separei da turma com 

a qual eu entrei, acho que não foi a melhor também, porque eu não tinha vínculo com 

ninguém, então eu entrava pela porta da frente sai pela mesma porta, entrava, chegava 

lá depois do trabalho saía e vinha embora. Assistia aula lá que eu tinha que assistir e ia 

embora, não tinha nada mais que isso, nada mais. Eu trabalhava de manhã nessa escola, 

ou em outros lugares - que eu trabalhei também em uma Editora - E aí eu trabalhava de 

manhã saía e chegava lá cravado 2 horas e saia por volta das 5:40 que acabava a aula ia 

embora, sem mais. Não tinha muita coisa não, não acompanhava evento, nada. No 

começo da graduação, lá no começo de 2012, acho que no primeiro ano eu até consegui 

ver algumas coisas porque eu morava lá perto, e eu até consegui participar de algumas 

atividades, que foi o período que eu fiquei recebendo seguro-desemprego. Desde então 

nunca mais. No fim das contas essa coisa remota facilitou em alguma medida porque 

tem uns eventos online que eu ainda consigo ver e fazer hora, por que eu tenho que fazer 

hora extra curricular, porque as que eu tenho hoje é tudo lá de 2012/2013 entreguei esses 

dias.  

 

A fala de Mar vai de encontro com os relatos encontrados nas pesquisas da revisão 

bibliográfica, que aponta para um perfil de estudante que se esforça para cumprir a carga horária 

obrigatória do curso e que sempre encontra dificuldades para participar de outras atividades da 

graduação, já que não há tempo disponível para estar na universidade. O mesmo relato aparece 

na trajetória de Lua, que destaca que não conseguia realizar as atividades e quando conseguia 

era nos intervalos de tempo possíveis de sua rotina. 

 

Lua: Quando eu estudava presencialmente eu também trabalhava, então minha 

participação era baixíssima, eu fazia o mínimo, que era ir na aula e fazer as atividades 

quando dava, que era ou no intervalo do trabalho, ou quando eu chegava em casa, ou eu 

chegava em casa e desmaiava e acordava 4 horas da manhã, uma hora antes para fazer 

as atividades da faculdade, mas sempre muito nas coxas. Chegava lá de manhã e fazia 

o que tinha para fazer para entregar. Assim, minhas notas do primeiro ano foram 

medianas porque não tinha como se dedicar, eu tinha que trabalhar. E quando eu 

consegui, assim que fui demitida que eu estava me dedicando mais à faculdade, foi 

quando entrou a pandemia, mas fiquei sem trabalho e sem faculdade e aí a faculdade 

sem [ter aulas] por muito tempo, só que eu quando eu fiquei desempregada eu entrei 

para vários grupos de estudos, eu fazia parte, acho que, de uns quatro grupos de estudos, 

a maioria sobre geografia humana. E eu fui e consegui uma bolsa de pesquisa porque eu 

não tinha trabalho, então eu precisava de uma bolsa de pesquisa. Eu comecei a fazer 

pesquisa com uma professora sobre geografia humana só que deu errado porque 

precisava pedir uma autorização para pesquisa e eu não tinha conseguido, então deu 

errado, porque era outro tipo de bolsa de pesquisa que era PIBIC, mas não consegui e 

na última hora eles cancelaram por que faltou autorização para entrevista da minha bolsa 

e aí eu consegui a bolsa pelo Prolicen com outra professora que é na temática mais de 

geografia Física mesmo que seja licenciatura. A minha rotina atualmente é acordar no 

último momento, ligar o computador mas as aulas começam entre 8 e 8:30, a gente tem 

no máximo uma hora e meia de aula. Antigamente a gente tinha 4,5 horas, hoje em dia 

apenas uma hora uma hora e meia porque já foi constatado que você não consegue 

prestar atenção no computador mais que uma hora. Eu pego cinco matérias nesse 
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semestre, das cinco matérias são todas de manhã, uma hora por dia cada. E eles passam 

atividades para complementar esses horários, costumam ser textos para ler, livros ou 

filmes para ver, documentários em geral. Eles falam que são atividades síncronas e 

assíncronas, passam a atividade para complementar a quantidade de horas por dia de 

aula, só que é horrível. Porque acabou a aula eu vou fazer o quê?! Deitar. Eu assisto a 

aula deitada a gente tenta focar, mas não consegue. Semestre passado eu ainda conseguia 

fazer algumas coisas, ler textos, fazer atividade me deixava motivada por que eu pensava 

que ia ser só durante aquele ano, se eu me dedicasse minha média global iria subir e ia 

ser muito melhor, só que não. Agora estou nessa porcaria de EAD novamente, ter que 

acordar todos os dias, assistir Uma hora de aula nas coxas e esse semestre tem apenas 

três meses para fazer, então conteúdo que tinha 4 horas por dia para fazer, e nessas 4 

horas por dia tinha quatro a cinco meses para fazer essa matéria, estou fazendo em três 

meses com uma hora por dia. Então vê que beleza que tá as matérias eu estou jogando 

a porcaria do meu curso no lixo, estudei que nem um cachorro para passar no ENEM, 

para chegar aqui e ter uma hora de aula por dia. Essa é minha rotina e durante a tarde eu 

assisto, eu faço atividade, quando termina a aula eu volto a dormir, depois eu almoço à 

tarde eu costumo ver algumas lives, porque tem muita Live até hoje, ainda tem muito 

curso eu estou fazendo muita Live agora para atingir a minha quantidade de horas 

complementares porque antigamente como eu trabalhava não tinha nenhuma, porque eu 

nunca conseguia participar de nenhuma atividade da faculdade. Então eu nunca 

Participei de nenhum congresso, nada que tinha da geografia, nem trabalho de campo 

antigamente eu conseguia porque eu tinha que pedir licença do trabalho e às vezes eles 

não deixavam e eu tinha que faltar e eles descontavam do meu dinheiro.  

[Então você tinha que faltar o trabalho para poder participar da atividade da 

universidade? Essas atividades eram no contra turno?] Isso. Eu fui para duas viagens 

pela UFG, eu fui duas vezes para Pirenópolis e eu não queria perder porque era a 

primeira viagem de curso e todo mundo ia, e eu trabalhava e meu chefe não quis me dar 

licença daí eu fui, não fui trabalhar e aí ele descontou o dia aí eu passei o dia em 

Pirenópolis. Mas congresso, assembleia nenhuma e nunca participei durante o trabalho 

e agora modo remoto.  

 

 

As mudanças na rotina de Lua por causa do ERE provocam uma frustação pois ela 

compreende que no momento em que houve a possibilidade de se dedicar as atividades da 

graduação, por estar desempregada, o ensino remoto impossibilita que ela aproveite ao máximo 

essa “oportunidade”. Assim, ela se vê novamente em desvantagem em sua formação.  

Por fim, o relato de Sol também perpassa pelas mesmas questões apresentadas pelas 

outras entrevistadas. 

Sol: Então, nos primeiros anos era integral, Chegava cedo e só ia embora de tarde daí 

era uma maior bosta porque eu morava em Aparecida eu tinha que pegar 3 ônibus pra ir 

e 3 para voltar, passava muito tempo no transporte público, mais tempo dentro do ônibus 

que dentro da sala. Depois que eu fui pegando as matérias e elas começaram a diminuir 

eu consegui participar mais da universidade e não só de aula, mas eu acho que o que me 

manteve mais lá foram as atividades extra aula. Eu descobri a antropologia audiovisual, 

onde eu fiz minha pesquisa, que foi por causa das aulas dessa matéria que eu peguei. 

Quando eu trabalhava na fábrica de design de roupa eu tive que conciliar, então eu 

trabalhava lá na avenida São Paulo e estudava no Itatiaia e morava perto do Itatiaia, aí 
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eu fazia o curso de manhã na hora do almoço eu ia para Aparecida e depois voltava no 

final da tarde, no outro dia eu estava só o bagaço para aula, nessa época a conciliação 

foi uma bosta. Eu tinha que fazer horas extra no serviço, porque eu chegava atrasado e 

aí tinha que fazer as horas para dar a quantidade de horas certas, então uma coisa meio 

que atrapalhou a outra. 

 

Considerando esses relatos, bem como as outras pesquisas que tratam do trabalhador-

estudante, se torna evidente que uma das principais características da rotina desses sujeitos na 

universidade é a falta de tempo para participar de qualquer outra atividade que extrapole o 

tempo obrigatório de aulas. O tempo de trajeto também se torna longo, visto que a localização 

do campus II da UFG, onde fica a maioria dos cursos de licenciatura, é bastante afastada da 

região central da cidade. Consequentemente, a dedicação às atividades do curso tornam-se 

limitadas, sejam elas extra aula ou as próprias atividades provenientes das disciplinas 

obrigatórias.  

A adoção do ensino remoto trouxe diversos problemas e limitações no processo de 

ensino e aprendizagem, pelas dificuldades de acesso à tecnologia, a redução no tempo das aulas, 

a mudança na forma das aulas, dentre inúmeras outras questões que perpassam tanto as 

condições materiais quanto subjetivas dos docentes e estudantes. Para Farage, Costa e Silva 

(2021, p. 252) o ensino remoto emergencial impulsionou os processos de precarização do 

ensino já em andamento no país, de modo que 

todos esses elementos que pautam os debates e o desenvolvimento da educação superior 

no Brasil têm no ensino remoto emergencial o experimento dilacerante com vistas a 

conformar um “novo normal”, justificado pela pandemia e pelo isolamento social que 

parecem ter vindo para ficar. O desenvolvimento de tecnologias para a mediação 

educacional; a aparente não exposição com a ida e vinda diária ao trabalho e estudo; a 

falsa possibilidade de controle do seu tempo laboral; a aparente maior autonomia no 

trabalho e a possibilidade do hibridismo educacional, são explorados ideologicamente 

com o objetivo de promover uma verdadeira metamorfose no sistema educacional, 

colocando-o ainda mais a serviço do capital.   

 

O aspecto contraditório é que para os estudantes entrevistados, o ensino remoto 

viabilizou a participação em atividades que não estivessem diretamente vinculadas às 

disciplinas, pois estavam acontecendo de modo virtual e, portanto, poderiam ser acessadas de 

qualquer lugar. Entretanto, a situação não deixa de ser problemática, já que há uma perda muito 

grande do ponto de vista do processo de aprendizagem e de que a realidade de tempo limitado 

para conciliar as atividades não deixou de existir e, assim, esse aspecto que aparece como 

positivo pode servir aos interesses do capital no processo de desmonte e privatização da 
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educação. O que nos mostra, desde muito cedo, o prejuízo causado pela pandemia, no sentido 

de acelerar os projetos do grande Capital também na esfera educacional.  

Paralelamente, podemos observar que foram nos momentos em que eles estiveram 

desempregados quando mais se dedicaram e participaram das atividades da universidade. E que 

muitas vezes, para estar presente no curso, os trabalhadores se desdobram fazendo horas extra, 

ou não comparecendo no emprego. É impossível participar das atividades complementares da 

graduação sem que isso cause algum tipo de prejuízo ao trabalhador, seja do ponto de vista 

financeiro, seja do constrangimento em ter que faltar ao trabalho. Lua, inclusive, expressa de 

maneira irônica seu descontentamento com o fato de agora ter disponibilidade de tempo para 

se dedicar ao curso, mas perceber a qualidade de sua formação muito aquém do que ela esperava 

que fosse. 

O que queremos elucidar é que, quando podem, os estudantes participam e se interessam 

pelas atividades formativas que a universidade oferece. Não é que o trabalhador-estudante não 

se interesse, ou não valorize as atividades do curso, a sua realidade é que não permite que ele 

participe. Sol deixa evidente que poder participar das atividades extra aula foi o que o manteve 

no curso.  

Não obstante, todos os entrevistados tiveram alguma experiência com a pesquisa ao 

longo da graduação.  

Mar: Nossa, Bethânia eu tenho uma disciplina lá na letras que eu estava assim descrente 

da faculdade e aí eu fiz análise do discurso. Eu nunca na vida tinha tirado uma nota 

maior que 7 naquela faculdade e quando eu fiz análise do discurso eu gostei demais 

fiquei encantadíssima, empolgadíssima, engajadíssima querendo fazer, e no final eu 

tinha que tinha que escrever um artigo para a disciplina e eu escrevi sobre a Inês Brasil 

na época, e aí a professora queria que eu publicasse, me falou sobre o grupo de estudo 

de análise do discurso, mas eu não consegui participar de nada, nem ir atrás dessas 

publicações. No fim das contas, eu sou meio envergonhada e aí eu não consigo ir para 

frente em grupos de estudo, essas coisas não. (. . .)  Na verdade, tem um momento da 

minha vida que eu esqueço dele, que foi alguma coisa lá em 2013/2014, não sei, eu 

recebi por um tempo PROLICEN, fui fazer uma pesquisa que era sobre a implementação 

da lei 11.639, sobre história e cultura afro-brasileira, só que deu tudo errado 

basicamente. Aí eu desisti. Parei. O professor... Eu fiquei meio que jogada, meio perdida 

sem saber o que fazer. [Então você chegou a ser bolsista pesquisadora por quanto tempo 

mais ou menos?]Tem tanto tempo que talvez... eu acho que foram alguns meses, Mas 

eu cheguei a escrever, eu preparei coisa para apresentar, não consegui me comunicar 

com pessoal do Conpeex na época, não me deram resposta, foi uma bagunça, aí nunca 

mais. 

 

Lua: Eu sou PROLICEN, faço pesquisa pra licenciatura. Minha pesquisa é sobre 

geoconservação de Goiânia, e é pra eu fazer um mapa de roteiro de campo para as 

escolas utilizarem para demonstrar a geografia de Goiânia. Agora eles não estão 

pagando mais. Teve o corte de bolsas e eu fiquei um mês e meio sem receber. Ontem 
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eles pagaram a parcela do mês passado e agora eles não tem previsão. O governo Federal 

não tá repassando o dinheiro para eles.  

 

Sol: fiz PIBID nessa época que não tinha serviço e não tinha como trabalhar porque a 

faculdade era integral e eu tive bolsa PIBID e bolsa alimentação. [Terminou a pesquisa?] 

Parei, não concluí o projeto, porque eu tranquei o curso, mudei de estado e quase mudei 

de país. 

 

Dos três entrevistados, apenas Lua continua com a bolsa de pesquisa que teve início no 

ano de 2020. Mas expõe os problemas atuais em que os cortes de verbas têm causado para as 

atividades de pesquisa da universidade. Sol e Mar, mesmo tendo se envolvido com as atividades 

de pesquisa por algum tempo, não conseguiram terminar seus projetos pelas dificuldades de 

suas realidades. Novamente, podemos perceber a limitação imposta na formação dos 

trabalhadores-estudantes devido às suas condições, mas ainda assim, eles não deixam de atribuir 

valor à essas atividades. Porém, tais condições têm implicações na relação que os trabalhadores-

estudantes estabelecem com a universidade.  

Mar: eu lembro deles falarem no começo, naquela aula inaugural: não saiam do fluxo. 

E o que eu fiz o curso inteiro foi sair do fluxo. Tanto que agora eu estou catando tudo, 

tentando me organizar para ver se algum dia eu consigo me formar. E talvez isso não 

aconteça, eu estou à beira de ser jubilada já por conta do tempo. 

[E você acha que é culpa sua não seguido fluxo?] 

A academia me diz que é minha a culpa. Eu lembro inclusive uma coisa... que eu tenho 

muita... hoje não porque teve um momento que eu consegui fazer terapia, terapia não, 

análise, ela fez um valor muito simbólico para eu pagar e tal e a gente fazia online, foi 

até no começo dessa quarentena. E aí um dia eu estava falando as coisas para ela e falou 

assim: Mar você tem boca e a gente vai abrir essa boca sua, você precisa falar. E eu 

precisava resolver umas coisas faculdade, senão eu ia jubilar, e ela falou assim: terça-

feira eu volto e eu quero saber o que que você fez a respeito disso. E ela me deu coragem 

de falar com a coordenadora - porque a coordenadora - eu peguei matéria com ela e ela 

falou assim: vocês tinham que viver aqui, eu lembro ela falou várias vezes, que tinha 

que dormir e acordar aqui e não sei o quê. Aí eu ficava assim, eu nunca vou poder… eu 

nunca pude fazer isso, eu nunca vou poder fazer isso. (. . .) Mas aí na academia acho 

que o gênero pega porque, ao longo desses vários anos lá eu ouvi tanta coisa, e aí eu já 

criei encrenca com professor, tive que segurar minha onda, porque se não... é porque eu 

criei uma encrenca, muito educadamente por eu ainda tenho respeito por essa posição 

de professor, por conta de piada, de comentário sexista, racista, de posição na cidade, 

de falar: ah vocês que ficam morando no Garavelo 7, aí vocês não conseguem chegar 

mesmo não... coisas desse tipo. E aí é muito complicado, por outro lado também, já me 

envolvi em um processo administrativo contra um professor que acabou sendo afastado 

por comentário racista com uma amiga minha num debate em um momento de muito 

problema assim, e por aí vai. (. . .) E eu acho que para mim durante todo o curso foi ficar 

tentando, e falando para mim mesma que eu não consigo ser esse aluno, apesar de querer 

ser, de achar massa, - que legal, que bom que outras pessoas tem a possibilidade de ficar 

lá o dia inteiro, de emendar e já fazer mestrado, terminar o curso em dois anos...Mas 

para mim não é possível, nunca nem foi uma possibilidade terminar em quatro anos, já 

seria muita coisa, mas, eu quero muito terminar, eu preciso. Se eu terminar um dia eu te 
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chamo para minha formatura, se ela existir. O que vocês fazem da meia-noite às 6 horas 

da manhã? quantas e quantas vezes eu já ouvi isso. É engraçado porque dentro da sala 

de aula você não tem a possibilidade de falar disso, não existe esse debate pelo menos 

na letras ele não existe. E aí eu ficava... Eu tenho um probleminha que é sentir muita 

raiva, muita raiva de ver muitas coisas, e eu fico: caramba que sonho a vida de fulano. 

Quantos alunos que eu via que acabou de entrar na faculdade - eu tive que pegar muita 

matéria com calouro - e papai deu de presente carro para ir para faculdade, o cara vai de 

chinelo e meia branca pro campus 2 da UFG.  Já publicou 3 livros por que a família 

inteira é poeta. E é desses que os professores gostam, é desses, porque eles podem se 

dedicar e infelizmente a gente não pode. 

 

No caso de Mar, a sua condição de trabalhadora, produziu uma relação marcada 

principalmente pelo “não pertencimento”, sobretudo, por ter consciência da sua condição de 

classe, de gênero e de raça. Isso porque a sua condição de classe se evidencia, na medida em 

que ela se relaciona com a classe antagônica (Leher, 2018), ou seja, consegue apreender as 

diferenças entre a sua realidade e a realidade de que quem não precisa trabalhar, e como ela 

expressa, pessoas que tem privilégios de ter apoio familiar, ganhar um carro para poder ir à 

universidade, que pode ficar na faculdade o dia todo. Essas contradições apreendidas expressam 

o que Mèszáros categoria como consciência de classe contingente, conforme já apresentamos 

no tópico anterior.  

Há um profundo sentimento de autocobrança por não conseguir cursar a graduação da 

maneira “ideal”, seguindo o fluxo. Esse não pertencimento, pode estar relacionado com o fato 

de não conseguir concluir a graduação no tempo “normal”, o peso de não ter terminado a 

graduação em quatro anos, produz medo e vergonha.  Também é perceptível em seu relato que 

há uma imposição implícita para que os estudantes sejam um “estudante de graduação ideal” 

por parte dos discursos e estruturas organizativas da universidade, que provoca uma 

culpabilização dos indivíduos por não se encaixarem nesse modelo.  

Quando Mar fala é “desses que os professores gostam”, nos remete à fala de Tratenberg 

(2004), de que a escola de caráter classista escolhe pedagogicamente aqueles que são escolhidos 

socialmente. A ideologia do capital reitera a todo momento a culpabilização individual pelo 

sucesso ou fracasso das pessoas na sociedade capitalista. Que é reforçada pelas estruturas 

meritocráticas das instituições.  

O fluxo da grade de graduação, o tempo considerado ideal para concluir o curso, não 

leva em consideração a heterogeneidade dos estudantes que ingressam na universidade, 

tampouco a dos trabalhadores que estudam. De maneira geral, o modelo gerencialista inserido 

nas instituições públicas de educação trazem consequências do ponto de vista pedagógico que 

“geram contradições relativas à autonomia na concepção do currículo e de seu vínculo com os 
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problemas e demandas da escola, das condições de trabalho e socioeconômicas dos alunos etc. 

(Heloani, 2018, p. 196)”  

Dessa forma, a apreensão de Mar de que o tipo ideal de estudante para a universidade 

está associado a uma classe à qual ela não pertence é pertinente à realidade na medida em que 

o acesso da classe trabalhadora ao ensino superior não elimina a desigualdade estrutural do 

sistema educacional. Além de privilégios materiais, os indivíduos da classe dominante se 

privilegiam da condição de poder se dedicar a sua formação e, consequentemente, serem 

valorizados no meio acadêmico. E para Mar, é como se houvesse uma discriminação dos 

estudantes que não podem se dedicar integralmente por parte de muitos professores e da própria 

instituição em si. A dupla determinação de ser trabalhador e estudante cria esta contradição, de 

ser os dois e ao mesmo tempo, não ser nenhum dos dois.  

Lua e Sol apresentam os aspectos positivos da universidade sob a ótica das 

possibilidades que este espaço oferece, enquanto espaço físico, de formação intelectual e social. 

 

 Lua: A primeira coisa que eu gostei muito é porque lá você é muito livre para ser quem 

você quiser. E você forma o seu caráter lá, você começa a perceber que não é o mundo 

feliz de Poliana, você vê que as coisas não são assim, aí você começa a formar seu 

caráter, você começa a ver as perspectivas políticas na faculdade, você vê os 

movimentos, você tá inserido ali de certo numa bolha, mas que você pode ser quem você 

quiser ser, mas você pode usar o cabelo que quiser, a roupa que você quiser, os estudos 

são muito livres e a faculdade ela te dá, tipo assim, uma liberdade, sabe, eu faço 

Geografia, mas eu tenho três núcleos Livres, então eu posso pegar matéria em qualquer 

área do campus. Eu passei em geografia, mas eu posso pegar uma aula de RI que eu 

sempre quis, eu posso sair da minha bolha e pegar, Sei lá, uma aula em medicina, eu 

Posso aproveitar meus três núcleos livres como também, tem os obrigatórios e as 

complementares... optativas. E nas optativas eu posso fazer matérias mais livres, mais 

divertidas também, e não, na faculdade particular é muito engessado, você recebe sua 

grade e só que tem que fazer ela e na universidade pública você pode montar sua grade 

você, pode pegar matéria que você se divirta mais, matérias que às vezes são para dar 

uma descansada, então assim, é muito bom muito bom. Fora isso, existem muitos 

projetos sociais, que você pode se inserir também, participar de grupo de estudo, tem 

grupo de estudo para dar e vender e também na geografia tem muitos Laboratórios, então 

tem muitas pesquisas, não se você se interessar, eles sempre te dão muitas oportunidades 

pra você formar seu currículo acadêmico. E antes eu não pensava isso, antes era só fazer 

a faculdade arrumar um emprego e fim. Quando eu entrei na Universidade Federal foi 

um ‘boom’, que você vê que você pode ser muito mais do que apenas um estudante de 

graduação porque você não vê nenhuma pessoa que só pensa em ter a graduação, porque 

a maioria quer se profissionalizar naquilo que faz, então quando eu entrei na 

universidade eu já pensei em fazer mestrado e doutorado porque eles sempre investiram 

muito ali dentro de sala de aula para você se formar academicamente, então foi uma 

coisa assim que a faculdade me deu e eu sou muito grata por isso. 

 

 Sol: O que eu mais gostava era do bosque, da área verde. Dentro das aulas não tinha 

nada muito diferente do que eu tive no ensino médio, aulas expositivas, meu curso não 
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era prático, meu curso era muito teórico e a maior parte é o aluno que faz em casa, 

porque você tinha que ler os textos para poder participar dos debates em sala, e se você 

não ler você nem participa, fica calado, o curso é bem teórico e você tem que ler bastante 

em casa, e isso não é novidade pra um aluno que antes estava tentando fazer Enem e 

vestibular, isso aí é o básico. O que me fez curtir o curso mesmo foram as atividades 

extras, essas atividades com câmera, com áudio, com vídeo, edição de filme, produção 

de documentário, o que me levou até o meu TCC que eu ainda estou fazendo. Se fossem 

só as aulas básicas mesmo que é só você ler texto e debater, talvez não teria me animado 

tanto. 

[O que não gosta] Hierarquia. Na estrutura geral mesmo e no curso que está inserido na 

estrutura geral. Porque isso diferencia pesquisadores de pesquisadores. Não é pelo fato 

de que o aluno está começando agora na universidade que ele é menos pesquisador que 

o cara que está lá no PHD, ele é um pesquisador também, só não escreveu tanto livro 

ainda. 

 

É importante destacar que mesmo na condição de trabalhadores-estudantes, as 

experiências e trajetórias são bastante diferentes, de modo que cada um estabelece relações 

particulares com a universidade e com o curso. Para Foracchi (1977), o trabalho auxilia na 

formação de atributos psicossociais que permitem que o jovem assuma de maneira prematura 

o papel de adulto e intensifica outros mecanismos que levam a aquisição desse papel. A 

potencialidade emancipadora do trabalho se perde na sua simplificação como elemento para se 

obter recursos imediatos através da remuneração e na ampliação de suas experiências. E o 

estudante se torna dependente dele na medida que sem a sua remuneração o jovem não se 

mantém como estudante. 

o estudante que trabalha não pode impedir que sua atividade seja cindida entre o 

emprego e o estudo, na medida em que um é condição do outro. Com isso, a 

aprendizagem, assim como o emprego só podem ser parciais, tanto no que diz respeito 

ao aproveitamento, quanto no que se relaciona com a experiência obtida, num ou noutro 

setor. Portanto, um é condição do outro porque ambos, em si mesmo, são parciais e 

incompletos. Do mesmo modo a emancipação obtida também é precária e parcial por 

refletir apenas um aspecto particular da manutenção, qual seja, a remuneração 

(Foracchi, 1977, p. 138).  

 

A autora salienta que para o estudante o trabalho aparece como um vínculo de 

dependência e não de emancipação. O trabalho tem como significado útil produzir e ampliar a 

experiência social do estudante. E por isso expressa uma dupla alienação, pois não possibilita 

que o estudante se objetive na sua atividade. 

Sol expõe elementos que demonstram a sua formação para além da necessidade 

imediata, que é conseguir um emprego melhor. Para quem tem disponibilidade, a universidade 

dá as chances de “ser muito mais que um estudante de graduação”. Contudo, a desigualdade de 

acesso à educação é condição estrutural, que tende a persistir mesmo para aqueles que estão no 
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mesmo nível de formação. É preciso reiterar também que o acesso ao conhecimento no âmbito 

da universidade tem os seus limites e, portanto, está longe de se concentrar na formação 

universitária. Para David (2012, pp.77-78), 

parece que as questões ligadas à origem de classe ou à evasão dos alunos com as mesmas 

características sociais têm sido naturalizadas no cotidiano educacional, já que o 

abandono dos cursos se deve ao trabalho de sustentação da família ou a si mesmos, isso 

parece não fazer parte das preocupações da universidade. (. . .)  Pela incapacidade de 

responder a tais questões de fundo social, prevalece a invisibilidade da classe social do 

estudante mantendo intocável o caminho da reprodução, da discriminação e da exclusão, 

pactuados pelos condicionantes históricos desta mesma sociedade. Sem saber como 

assegurar o direito dos sujeitos pertencentes às classes sociais assalariadas, exploradas 

e expropriadas da riqueza (material) e do processo educacional (não-material), a 

educação formal e a universidade continuam a seguir reproduzindo a discriminação, 

aprofundando-se mais ainda em suas contradições. 

 

É certo que as reformas educacionais que democratizaram a universidade e 

possibilitaram maiores oportunidades de acesso ao ensino superior são fundamentais para os 

interesses da classe trabalhadora. Mas, principalmente para os trabalhadores-estudantes, as 

políticas de assistência estudantil não são suficientes para atender as suas necessidades. Quando 

perguntados sobre a assistência estudantil, eles indicaram essas insuficiências.  

 

Mar: Eu não sabia durante muito tempo. Mas eu acho que o da casa estudantil eu sabia, 

mas como eu sempre tive muito cachorro, nunca foi uma possibilidade. Agora das outras 

assistências eu soube meio tardiamente. E até na época que eu falei com uma professora 

minha que eu iria trancar, ela falou: não, mas você pode pedir bolsa, e foi aí que eu 

soube, mas eu não lembro se eu cheguei a pedir, se eu pedi só de alimentação, não me 

lembro...Mas eu nunca levei isso muito adiante porque eu ficava pensando: eu tenho 

condições de trabalhar, acho que tem gente que talvez precise mais do que eu, mas eu 

nunca recebi. Eu já estava trabalhando também e aí ao mesmo tempo você não pode 

juntar essas duas coisas. É porque para mim é difícil, porque parece que não tinha essa 

possibilidade de não trabalhar, parece que, não sei, parece que é meio ilógico na minha 

cabeça. 

 

Chamamos a atenção para a fala de Mar, que não consegue conceber sua realidade sem 

a possibilidade de trabalhar, que explicita o modo como o trabalho alienado forma a 

subjetividade dos indivíduos esvaziando-a. Na análise de Marx  

no conceito de trabalhador livre já está implícito que ele é pobre: virtualmente pobre. 

De acordo com suas condições econômicas, ele é simples capacidade de trabalho viva, 

ou seja, dotado igualmente das necessidades da vida. (. . .) Se o capitalista não pode 

utilizar seu trabalho excedente, o trabalhador não pode executar o seu trabalho 

necessário; não pode produzir seus meios de subsistência. Não pode obtê-los, então, pela 

troca; ao contrário, só os obtém, quando é o caso, pelas migalhas da renda que lhe caem 

como esmola. Como trabalhador, só pode viver à medida que troca sua capacidade de 

trabalho pela parte do capital que forma o fundo de trabalho. Esta própria troca está 
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ligada a condições contingentes para o trabalhador e indiferentes em relação ao seu ser 

orgânico. Ele é portanto, pobre, em potência (Marx, 2011, pp.502-503).  

 

Dessa forma, o trabalhador na condição de mercadoria é reduzido de todo o seu valor, e 

a sua existência é pautada como força de trabalho abstrata, cuja capacidade de trabalho também 

é abstrata, sua individualidade é formada nessa relação de troca, que o empobrece.  

Retomando à discussão sobre a assistência estudantil, podemos perceber nas falas dos 

outros dois entrevistados a seguir que os valores das bolsas fornecidas são insuficientes se 

comparados a renda que eles recebem trabalhando.  E mesmo se conseguissem, a instabilidade 

e o baixo valor impede que eles fiquem por conta só da bolsa. Dessa forma, assistência 

estudantil na forma como se estabelece atualmente, não contempla os trabalhadores-estudantes.  

 

Lua: Eu só tenho uma bolsa (de pesquisa), mas eu não pensei me candidatar nenhum, 

eu sei que tem programa de permanência, moradia alimentação, só que como eu 

trabalhava eu tinha vínculo empregatício então não tinha porquê. Então eu deixava isso 

para quem realmente necessitava e eu como eu trabalhava eu não precisava daquele 

dinheiro. E aí eu sei que tem muitos de integração e tudo mais, mas nunca tentei não.  

[Mas você acha que, por exemplo, mesmo trabalhando, se você pudesse ter acesso a 

alguma assistência você acha que isso te ajudaria na sua formação, de maneira geral?] 

Eu acho que sim. Tem uma lá de alimentação que ia me ajudar bastante, porque eu gasto 

uma grana por mês em comida, e tipo, R$ 3 por dia parece ser pouco mas o final do mês 

dá muito, então assim, eu acho que o que falta também é um pouco de políticas públicas 

ali, de administração e tudo mais. Só que eu acho que se tivesse algum programa que 

auxiliasse o aluno a continuar, porque é tão difícil você estudar e trabalhar, que às vezes 

se você pudesse ter um pouco mais de acesso à educação seria melhor. [Você teria 

condições de deixar o emprego e ficar com as assistências que oferecem lá? Mas no seu 

caso, você abriria mão de trabalhar para receber assistência? ou você acha que não seria 

viável?] 

Não, não seria porque como é, R$ 400 é muito pouco e como eu sempre ajudei aqui 

dentro de casa, R$ 400 uma luva no meu dinheiro entendeu, então acho que não daria 

para me sustentar e eu acho que eu não conseguiria ficar só com algum auxílio e alguma 

coisa assim, seria inviável.  

[Então de certa forma você ainda tá procurando outro emprego?] Sim. Eu queria muito 

voltar a trabalhar e também não é aquela coisa que é assegurada, porque agora está tendo 

um corte em bolsas, então quem estava se segurando com R$ 400, está desesperado. 

Então eu acho que não deixaria o meu sustento na mão do governo, do governo federal. 

Eu procuraria outro emprego, mas agora, se eu tivesse boas condições aqui dentro de 

casa e não necessitasse trabalhar, tipo, meus pais conseguissem segurar a casa e eu fosse 

ficar só por mim questão do dinheiro eu ficaria só com a assistência estudantil, só pela 

faculdade. Porque você nem trabalha e nem estuda direito.  

 

Sol: [E da assistência estudantil? quais você teve acesso?] 

Só alimentação. Eu tentei a permanência por ser de outra cidade, mas acho que tinha 

apenas 20 por ano e eu fiquei em 30, 30 e poucos e não consegui. [Você acha que se 

essa assistência tivesse disponível para você de maneira mais fácil, além da alimentação, 

você acha que poderia parar de trabalhar e ficar só com a bolsa?] 



143 

 

Pelo atual preço da bolsa eu acho que é inviável, porque aluguel, conta de luz, essas 

despesas a bolsa não cobre. Se a bolsa fosse maior e por mais tempo, pelo menos no 

início, eu acho que daria uma certa autonomia para os estudantes. Eu tive que comprar 

notebook, eu tive que comprar câmera, no caso da antropologia por que eu faço 

entrevista e eu tive que parcelar as paradas tudo, então para você estudar ainda tem que 

investir, Você está estudando, você está investindo, se você está estudando, você não 

está trabalhando e ainda está gastando e a Universidade não te dar nada é complicado. 

E quando dá é uma bolsa irrisória de R$200, R$400. Acho que R$400 dependendo não 

paga nem a parcela de um computador. Eu acho que entra mais como uma ajuda de 

custo, e tem que analisar essa ajuda, porque como base para sua economia mensal, ainda 

mais agora com essa pandemia, não dá uma compra de mercado. 

 

 O fato de reconhecer a importância dos auxílios e, ao mesmo tempo, externalizarem a 

ideia de que não necessitam desses, é uma contradição que perpassa pelo trabalhador-estudante 

especificamente, isto é, aquele que depende do seu emprego para se sustentar.  O estudante que 

nunca trabalhou antes, ou que não é responsável pelo seu próprio sustento, talvez não sinta essa 

insegurança em “ficar dependente” de uma bolsa, porque tem uma segurança de que terá outra 

forma de se sustentar.  Essa condição aponta também para a heterogeneidade das necessidades 

dos indivíduos de uma mesma classe.  

O último elemento que buscaremos apreender neste tópico é como se dá a relação de 

conciliar trabalho e graduação. Pelo exposto ao longo deste trabalho, ter que realizar essas duas 

atividades de maneira concomitante é uma condição objetiva que forma os trabalhadores-

estudantes. Tal condição é expressa em suas falas.  

Mar: É caótico. Tem dia que eu sento e penso: não vou dar conta de tudo literalmente. 

Essa semana eu fiquei chorando de raiva - acho que eu ando meio chorona mesmo 

também - mas eu fiquei assim: eu não vou dar conta tem muita coisa para fazer, porque 

o online reduz um pouco tempo de aula, mas eles passam um monte de atividades, no 

meu caso o que acontece, tudo para gente é o quê?! escrever. Meu trabalho, academia, 

e aí chega um momento que a cabeça tá assim...não tá dando conta mais. Então tem dia 

que eu penso que eu não vou dar conta de fazer tudo e no meio do caminho está ficando 

atividade sem fazer, algumas, porque não está dando tempo e eu tenho que priorizar o 

trabalho porque é isso que paga as minhas contas, não tem jeito. E aí no fim das contas 

não é muito simples, eu sei que é possível, ou não sei, eu acho que é mais possível, eu 

tenho que pensar que é possível conciliar, atualmente estou precisando acreditar nisso 

para poder continuar, mas tem que ser bem difícil. Porque aí eu durmo de madrugada 

muitas vezes de madrugada e é isso. Não existe vida social mais, quando eu paro aqui 

em casa, eu paro de trabalhar eu vou limpar, lavar aqui a areazinha da frente dos 

cachorros eu paro para fazer alguma coisa de casa. O meu prazer é poder parar para ir 

lavar a frente da casa, é meu prazer. 

 

A conciliação das atividades é associada com a exaustão física e psicológica que 

provoca sentimentos de raiva, de tristeza, de incapacidade. O trabalho aparece como prioridade, 

mas há um esforço para conseguir lidar com as atividades da graduação. Todo o tempo fica 
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dedicado a essas duas atividades. No caso de Mar, seus únicos momentos de prazer estão 

relacionados com atividades do cotidiano possíveis que a obriga a sair do trabalho/estudo, como 

as tarefas de casa.  

 

 Lua: Eu acho que é assim, o trabalhar e estudar você não faz nem um, nem outro bom 

porque a jornada é muito grande de trabalho e a jornada de estudo também. Não tem 

como você conciliar as duas formas direitinho porque não sobra tempo. Além de tempo 

eu vejo que eu fui muito mais prejudicada que os outros alunos porque quem só estuda 

lá já fez várias pesquisas participa de trabalhos há muito mais tempo que eu, então a 

pessoa tem campo de... A gente fala que é.... campo cultural, a pessoa tem muito mais 

conhecimento do que eu porque ela tá muito mais tempo inserida naquele mundo, às 

vezes tem um assunto que eu nem sei o que é e a pessoa já sabe por que participa de 

grupo, vai nas viagens, na sala de aula pode fazer as atividades...a gente reclama e não 

faz atividade, mas quando você tem tempo e você entende a necessidade de você fazer 

uma atividade para você segurar aquela matéria é essencial. Então quando você sai do 

trabalho você não tem aquele tempo de estudar todo dia, de se dedicar, eu sinto que 

assim, que eles vão ter uma perspectiva de conseguir uma vida acadêmica muito melhor 

do que eu porque não tenho participação nenhuma na universidade. Porque eu vou lá e 

faço mínimo, depois vou para o trabalho e faço o mínimo também, porque não tem como 

conciliar os dois e é isso, vou jogando para frente, se sei, sei, se eu não sei, faço outra 

prova, repete a matéria de tudo mais, então eu vejo que assim, eles têm muito mais 

campo cultural do que eu ali, e é horrível. 

  

Sol: Eu acho que tem os pontos positivos e negativos, positivo porque, no caso, eu estou 

estudando teoricamente uma coisa pela Universidade e fazendo uma coisa prática que 

tem a ver com a teoria que eu estou estudando, que é a produção cultural e etc. E o lado 

negativo é que o tempo que eu estou estudando ou o tempo que eu estou trabalhando, 

eu poderia estar fazendo uma das outras atividades, ou estudando ou trabalhando. A 

falta de tempo é o negativo e o valor também, às vezes o valor de um pesquisador da 

universidade formado, etc. e tal, o valor de salário vai ser muito maior do que o de um 

artista autônomo. 

[E você consegue conciliar? Como você divide o seu tempo?] 

Não consigo, tanto que tive que trancar o curso. Na pandemia eu não estudei não. Eu 

tentei o EAD, reprovei em tudo então eu não estou conciliando mais.  

 

Os trabalhadores estudantes, por não ter tempo para se dedicar, admitem que o trabalho 

é a prioridade, mas, se culpam em razão de que a priorização do trabalho aparece imediatamente 

como uma escolha individual, mesmo quando não se trata de uma escolha, mas, uma imposição 

das suas condições. Quando Lua aponta que a grande jornada de estudo e de trabalho não 

permite que ela não faça nenhum dos dois com a qualidade desejada, ela coloca em evidencia 

a parcialidade dessas duas atividades, mas nos cabe perguntar, o que é trabalhar ou estudar 

direito? Ao estar associado com as demandas de produtividade da sociedade capitalista, como 

cumprir metas, alcançar notas, participar o máximo possível de atividades para preencher o 

currículo, o trabalhador-estudante sempre terá essa sensação de que não está fazendo bem suas 
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atividades. E de fato, para esse modelo de sociedade esse trabalhador-estudante sempre estará 

em desvantagem, seja no trabalho, ou na universidade. 

Sob a lógica da alienação impossibilidade de “cumprir o papel” de estudante em tempo 

integral, provoca diversas cisões nessa relação com a universidade, com o curso e consigo 

mesmo. Isso produz um profundo sentimento de frustração, inferioridade e falta de perspectiva, 

que oscila o tempo todo com uma vontade que faz com que eles busquem terminar e não 

rompam com o curso. 

Sendo assim, expusemos ao longo deste tópico a trajetória escolar dos trabalhadores-

estudantes entrevistados, bem como seu processo de inserção no ensino superior e também os 

elementos contraditórios presentes na sua formação enquanto estudantes de licenciatura da 

UFG. As dificuldades e contradições são semelhantes ao que foi encontrado nas pesquisas da 

revisão bibliográfica, o que nos permite apontar que existem elementos estruturais 

determinantes nas realidades dos trabalhadores-estudantes que influenciam no processo de 

formação das suas subjetividades. 

Os entrevistados demonstraram uma expectativa inicial positiva com o curso, mesmo 

no caso de Lua, que a priori não tinha a licenciatura como primeira opção. Contudo, ao longo 

do curso eles se depararam com diversas dificuldades relacionadas principalmente ao fato de 

não poderem se dedicar de maneira integral, devido ao trabalho, o que impactou negativamente 

em suas formações sob diversos âmbitos. Esses impactos são evidenciados por sentimentos de 

fracasso, vergonha, insegurança, medo e, sobretudo, cansaço.   

Também constatamos que os estudantes demonstram interesse pela sua formação e se 

sentem culpados por não poderem dar prioridade a graduação e esse processo de culpabilização 

é reflexo da ideologia do capital que visa centralizar nos indivíduos a responsabilidade pelo seu 

sucesso ou fracasso e desconsiderar que existem estruturas de exploração que limitam o 

desenvolvimento dos sujeitos.  

Os trabalhadores-estudantes também não têm acesso à assistência estudantil e 

encontram dificuldades de participar das atividades que extrapolam as aulas obrigatórias. 

Permanecer no ensino superior é extremamente difícil, mas também representa um 

enriquecimento pessoal no âmbito formativo, ainda que a desigualdade de acesso ao ensino 

permaneça mesmo eles estando dentro da universidade.  

De todo modo, podemos evidenciar como o processo de alienação que se evidencia 

nessa relação é cruel, não apenas pelo fato de explorar e sugar toda atividade criadora humana, 

mas, também por fazer com que os indivíduos mesmo fazendo o máximo, sempre acreditem 

que estão fazendo o mínimo, dando o mínimo de si. Assim sendo, “quanto mais o trabalhador 
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se desgasta trabalhando (ausarbeitet), tanto mais poderoso se torna o mundo objetivo, alheio 

(fremd) que ele cria diante de si, tanto mais pobre se torna ele mesmo, seu mundo interior, [e] 

tanto menos [o trabalhador] pertence a si próprio (Marx, 2010, p.81).” E sob a lógica da 

alienação, a educação também assume em uma dimensão esse caráter alheio. Assim, a relação 

entre a condição de classe o trabalho e a educação é demarcada por processos contraditórios 

conforme pudemos expor ao longo deste tópico, e que buscaremos ampliar no tópico a seguir.  

4.4 O processo de formação da subjetividade na relação do trabalhador-

estudante com a universidade e implicações na formação em Licenciatura 

Neste tópico analisaremos as últimas categorias relacionadas com o processo de 

formação da subjetividade dos trabalhadores estudantes e suas implicações na sua formação 

enquanto professores.  Ao longo deste trabalho utilizamos a categoria trabalhador-estudante por 

que ela expressa uma forma de ser fundada pela condição de classe, de modo que ela é um dos 

modos determinantes em que os entrevistados subjetivam relações sociais concretas. Ao serem 

perguntados sobre como é ser jovem trabalhador-estudante os entrevistados indicaram como 

apreendiam essa condição a partir das suas experiências. 

 Mar: eu acho que talvez você tenha um aspecto a mais nessa entrevista porque que eu 

falo que essa semana eu ando muito emocionada, muito sensível... Acho que tanto ser 

trabalhadora quanto ser estudante na Universidade Federal de Goiás, ao mesmo tempo 

que isso me deu, me causou muito orgulho de mim mesma em saber que eu consegui 

entrar, eu consegui passar no vestibular, eu consegui um emprego. Por exemplo, hoje 

eu não trabalho mais como secretária, não tenho mais que limpar privada dos outros, 

não tenho mais que fazer cafezinho, não tenho mais que aguentar assédio de patrão, 

patrão nesse sentido mesmo, de só ter homem no lugar, eu não tenho mais que viver 

isso, porque eu não tinha formação nenhuma, nada. Então essa academia tem sido uma 

segurança, digamos assim, por conta dessa formação e dos empregos que eu consegui 

ter. Mas ao mesmo tempo eu acho que ser constituída pela essas três coisas ao mesmo 

tempo, ali na academia foi me deixando meio envergonhada, e envergonhada porque eu 

estou lá há muito tempo e aí muitas vezes que eu precisei, eu devia ter pedido ajuda para 

coordenador, para  professor e eu não tinha coragem, porque eu me sentia envergonhada, 

porque eu tinha que, eu devia ter feito mais, eu devia ter conseguido fazer de tal jeito, 

em tal tempo, então ficava… e isso só me complicou muito mais. Enfim, acho que essas 

três coisas me mostra em alguma medida que eu tenho capacidade, que eu consigo 

algumas coisas, mas em grande medida também me mostra que eu não tenho 

conseguido, e aí me dá uma sensação de fracasso, porque eu quis muito passar na 

Universidade, eu quis muito assim, eu quis demais quando eu estava no ensino médio, 

e aí de repente eu cheguei lá e a coisa não foi como deveria ter sido (. . .)    Eu fiquei 

brincando essas semanas aqui com minha namorada: nossa, eu queria fazer medicina, 

se você segurar as pontas aqui em casa, ela e eu brincando, porque não existe a 

possibilidade da gente fazer uma medicina por exemplo. Não existe. Não existe pela 

formação que a gente tinha -  medicina nunca passou pela minha cabeça, mas eu fiquei 

pensando: e se passasse, eu não poderia fazer, nunca. Então eu acho que as licenciaturas, 
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apesar de tudo, elas ainda são cursos de meio período, elas não são cursos integrais. 

Então possibilita essa junção de atividades, por mais cansativo que seja, possibilita essa 

junção de atividades, tripla jornada, cuidar de casa, de trabalho e de faculdade. (. . .)  Eu 

gostaria de acrescentar uma última coisa que eu acho que eu deixei para trás quando 

você me fez uma pergunta sobre essa relação de trabalho, faculdade e também 

envolvendo família, essas coisa... acho que o outro motivo para permanecer lá e que vira 

uma cobrança para mim é o fato de que eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que 

ajudar minha mãe. Muitas vezes eu precisei parar e ir atrás da minha mãe porque eu não 

sabia se ela estava viva. (. . .)  e assim tinha momento que eu não conseguia lidar com 

mais nada parece, porque além de tudo, ainda tem esses outros elementos influenciando. 

Só que eu preciso me lembrar também que a faculdade é uma possibilidade de eu tirar, 

de eu consegui puxar todo mundo para outros lugares e em algum momento minha mãe, 

principalmente, vai precisar que eu esteja mais com ela. E é isso, ser trabalhadora e 

acadêmica também significa isso, poder tirar minha mãe, meu irmão menos, mas minha 

mãe, principalmente, de uma situação de vulnerabilidade. 

 

O ingresso no ensino superior possibilitou que ela saísse da condição de empregos 

extremamente precários, ainda que em sua condição atual ela tenha que acumular atividades, já 

que seu emprego de carteira assinada não é suficiente para assegurar sua renda. Essa condição 

objetiva provoca sentimentos de orgulho, auto realização e segurança. Contraditoriamente, o 

fato de passar por grandes dificuldades – provenientes da sua condição – para “dar conta” da 

graduação, provoca vergonha e um sentimento de fracasso que impactam na experiência 

formativa.  

A relação com a sua mãe e o compromisso que ela tem em ter condições de cuidar da 

sua mãe é um elemento motivador para que ela lide com as dificuldades diárias de conciliar o 

trabalho com os estudos. As inseguranças onipresentes na sua trajetória de vida, materiais e 

subjetivas, são determinantes para que Mar veja na sua possibilidade de ter um diploma de 

ensino superior e, consequentemente, ter uma profissão, a segurança. A educação, assim como 

o trabalho, assume um lugar de garantia da sobrevivência, ou pelo menos, de uma sobrevivência 

que seja mais tranquila no futuro.  

Lua atribui algumas questões positivas por ser trabalhadora, como a experiência, por 

exemplo, no entanto, o que prevalece é a sua condição de estar sempre cansada, nunca poder 

parar.  

 

Lua: eu acho que assim, é difícil, é difícil, é muito triste, às vezes você ter que deixar de 

participar de atividade para ir trabalhar, mas você vê também que não é só você, você 

tem que entender que o mundo é assim tem outras pessoas que necessitam disso também, 

então não é só eu que estou necessitando de emprego para continuar na faculdade... 

pontos positivos é que quando eu sair eu vou ter alguma, vou ter alguma experiência, 

né? pelo menos, na área da Educação, então é um ponto Positivo. Porque você ter 

experiência hoje e, também, você ter influência ali dentro da faculdade com os 

professores, também vai aparecer na sua vida profissional, porque hoje em dia a maioria 
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dos empregos é por indicação pouquíssimos empregos você consegue por conta própria. 

Eu vejo que esse é um ponto positivo de você já ter trabalhado, ser indicado por pessoas 

que já estão no mercado de trabalho é importante, mas, é muito ruim, você parece que 

você tem que tá sempre correndo, você nunca tem uma pausa para você estar ali presente 

e fazer as coisas. E você tá sempre cansado, você nunca tá de boa, você é sempre um 

cansado. Mesmo no trabalho, ou na faculdade, você está sempre cansado. Você pode ter 

o domingo, mas você tem seis dias para trabalhar e fazer as coisas, e se você tiver um 

dia, aquele dia vale mais do que tudo. Então eu acho que é sempre muito difícil, e como 

eu disse, você não tem perspectiva, você não tem esperança, você não tem fé, que é o 

que segura hoje em dia as pessoas é a fé, e não muita, porque olha as igrejas aí como é 

que tá, roubando pobre... Mas eu acho que é isso, é triste, mas é o que tem, então você 

começa a aceitar sua realidade porque o que é você tem ali, é o que você tá fazendo 

então vamos seguir com isso... acho que é isso...Você perdeu sua juventude porque você 

tem aula online, eu estou há um ano e meio trancada dentro de casa, faz um ano e meio 

que eu não vou para lugar nenhum, De vez em quando que eu vou na casa de um parente 

e você vai lá, e nem é feliz, porque você tá com medo de chegar em casa e passar o vírus 

para as pessoas. Você vai pra faculdade, você vai toda feliz empolgadassa, acabou a aula 

vou beber cerveja no bar, vou faltar aula... você vai ter aula EAD em casa. E antes era 

horrível porque eu via meus amigos em chopada, em festa de faculdade, que era o 

ápice... e eu lembro que  era o primeiro Inter UFG que eu ia ter dinheiro para comprar 

o pacote, porque eu  estava trabalhando, e tinha dinheiro pra comprar, eu ia comprar, 

mas graças a deus não comprei, porque eles não vão devolver o dinheiro, mas na 

primeira vez que eu ia ter dinheiro, que eu estava trabalhando para pagar r$ 350 em um 

pacote pra ir todos os dias e eu ia jogar pela atlética sendo que eu nunca fui em nenhum 

nada da atlética e eu ia jogar toda feliz,  porque faculdade também não é só luta né você 

precisa ser feliz... Você não tem que só trabalhar e estudar, você também tem que beber 

cerveja com os amigos, e não, quando você trabalha estuda... Eu chegava 11 horas da 

noite em casa, aí como é que eu ia sair numa sexta 11 horas da noite para ir lá para a 

pecuária, lá para uma festa universitária sendo que sábado eu tinha que trabalhar 

novamente?! já fiz, já tentei, mas não deu certo porquê no outro dia você está destruída. 

(. . .)  Eu só queria acrescentar que eu acho que ninguém é feliz. Você nunca vai ser 

completo, você nunca vai ter uma experiência completa de nada, porque você tem 

sempre uma necessidade à frente do que você quer de verdade, então eu acho que eu 

acho que ninguém está ali trabalhando e estudando que nem um cachorro porque quer. 

Mas você não tem muita opção, no Brasil você não tem opções. Mas independentemente 

de você estar ali ou não sem opções eu vejo que tem pessoas que crescem muito, que 

são felizes que estão aprendendo todos os dias trabalhando e estão conquistando suas 

coisas. Isso que é importante a gente sempre ir além do esperado, a gente sempre se 

superar, por que quando você acha que você não dá conta mais, você dá conta sim, você 

fica 14 horas trabalhando e é isso, mas você faz aquilo que você precisa e você tem que 

ser feliz com isso, então eu acho que trabalhar e estudar dão perspectiva, mas também 

não dão muita coisa não. E a gente tem que tomar cuidado com glamourizar a tristeza, 

glamourizar que você trabalhando você vai ser digno, que qualquer trabalho é digno, 

que não é. Então eu acho que você ser um estudante tinha que ser a luz no fim do túnel, 

uma esperança. Você está ali lutando por causas que são relativamente positivas, não só 

para você, mas para o mundo, você estar inserida naquele meio ali, eu acho que deveria 

ser para todos, eu acho que deveria ter educação para todos de qualidade, você não 

precisasse se matar para estar ali que fosse garantindo que até você terminar sua 

faculdade você teria paz, você poderia se dedicar.  
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Na fala de Lua é reiterada a falta de perspectiva, de fé, devido às dificuldades dessa 

condição, e que, como ela expõe, “ninguém está ali trabalhando e estudando que nem um 

cachorro porque quer”, isto é, tanto o trabalho, como a educação perdem seu caráter formador 

e se tornam apenas uma obrigatoriedade para garantir a existência, o que ao invés de efetivar 

individualidades enriquecidas, desefetivam os indivíduos.  

Lua também expõe a necessidade de realizar outras atividades que não sejam apenas 

trabalhar e estudar, e mais, que a vida não pode ser só luta, mas que precisa haver felicidade. 

Em seu relato está presente a crítica à glamourização do sofrimento, da tristeza, como elemento 

direcionador da vida, de modo que a esperança deveria ser o que motiva e não a aceitação do 

sofrimento. Concordamos com Lua a partir da compreensão de que a falta de esperança é uma 

ferramenta ideológica fundamental do capitalismo. As condições da realidade que alimentam a 

falta de esperança, de acreditar que há alternativas, de que há outra forma de viver que não seja 

se matando todos os dias é o que sedimenta o conformismo.   

Sol também expõe em sua fala a compreensão de que há uma formação diferente que, 

no caso do ensino superior, já começa pelo fato de o acesso não ser irrestrito e universal.  

 Sol: Na formação em si acho que não tem diferença, porque vamos supor que a 

Universidade prega por um ensino Universal, a formação no caso seria a mesma. Mas o 

direcionamento dessa formação eu acho que vai ser diferente, de uma pessoa que está 

envolvida no núcleo de trabalho constituído por outros trabalhadores e o de uma pessoa 

que não precisa trabalhar e só fica dentro de casa para estudar, eu acho que o 

direcionamento do trabalho pode até ser classista nessa hora, não vai ser referente a, sei 

lá, a condição de trabalhador ou a condição de condição de patrão, a condição de quem 

não precisa trabalhar.[Mas você acha que essa condição, ela influencia no tipo de 

formação que a pessoa vai ter do ponto de vista da formação acadêmica?] 

Com certeza. Inclusive no tempo de curso, tenho diversos amigos que trabalham e que 

não conseguem concluir no tempo de 4 anos. Isso é básico lá nas Ciências Sociais, quem 

trabalha nunca consegue fazer em 4 anos. É raro quem trabalha e termina o curso em 

tempo hábil, porque geralmente você tem que pegar poucas matérias, não pode ficar lá 

o dia inteiro, para você pegar os quatro anos certinho tem que estudar de manhã e de 

tarde e fazer alguma coisa à noite se quiser dar uma adiantada, no caso de quem trabalha 

isso já é inviável, a gente tem que escolher pelo menos um período ou trabalhar meio 

período. E corre pro noturno, eu fiz um semestre no noturno só que é completamente 

diferente. O noturno tem outra demografia que fala?! sei lá, porque é composto por 

pessoas mais trabalhadoras, pessoas mais velhas, o tipo de debate é diferente, 

engajamento talvez seja menor. 

[Então você viu diferenças no curso com relação ao tipo de estudante que tinha?] 

Sim, e até já relacionando com a outra pergunta aqui, aquele que consegue fazer o curso 

certinho no tempo hábil geralmente é branco de classe média alta, rico mesmo e fica de 

boa, não precisa trabalhar e só fica por conta da universidade. E já é diferente de uma 

pessoa que já está trabalhando e está tentando um curso superior para ver se melhora 

sua condição atual. (. . .)  Se o acesso fosse livre e irrestrito, sem vestibular, eu acredito 

que sim, mas como o sistema educacional já botou uma prova para separar quem entra 

e quem não entra aí já não é mais Universal. [E mesmo depois do ingresso, mesmo se o 
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ingresso fosse universal, você acha que daria para manter uma igualdade? Pensando a 

estrutura como a universidade pública é hoje. ] 

Não. Mesmo com o acesso universal e irrestrito a manutenção dos alunos como 

estudantes também ia ficar muito a critério da condição socioeconômica do aluno, 

dependendo da região e da classe a que a pessoa pertence vai ser muito mais complicado 

para estar presente, participar da aula e etc. Acho que além do acesso Universal o 

subsídio ao estudante\pesquisador é fundamental. Um subsídio real, não um imaginário 

que não chega nem a 20% do custo de vida para uma pessoa sobreviver. 

Acho que trabalho teria que ser vinculado ao curso, ou a hora extra do trabalho ser 

considerado hora extra curricular no curso, não sei como, mas acho que deveria ter uma 

maior ligação entre sua atividade laboral e o que que você está fazendo teoricamente, 

não que tenha que ser da mesma área, mas que seu trabalho também forneça alguma 

coisa academicamente, por que é diferente o ensino no caso do estudante-trabalhador e 

do estudante que não trabalha. 

 

Diante do exposto, podemos observar nas falas dos entrevistados que diversas questões 

discutidas e abordadas ao longo do trabalho foram reafirmadas por eles a partir de suas 

experiências individuais. Não podemos considerar o processo de formação da subjetividade 

partindo apenas das elaborações individuais para não cairmos em uma análise subjetivista, 

todavia, quando apontamos as determinações sociais desse processo de formação, reafirmamos 

que a individualidade não é apenas determinada, mas também determinante. Na análise de 

Duarte (1993, p.78),  

as relações sociais assumem, para os homens, a aparência de forças naturais às quais 

eles se submetem, interiorizando-as através de uma identificação espontânea com a 

situação dada. As relações sociais objetivadas não são reconhecidas pelos homens, na 

sociedade alienada, enquanto produtos da atividade histórica humana. É condição 

indispensável para a realização plena da liberdade do gênero humano, a de que os 

homens submetam as relações sociais objetivadas ao seu controle consciente. 

 

Sob as relações atuais de dominação a atividade humana é universalizada, mas é 

alienada e essa universalização não possibilita o desenvolvimento de uma individualidade livre 

e consciente, pois ela é abstrata e unilateral. Desse modo, a subjetividade dos indivíduos é 

formada a partir dessa percepção de que a sua condição, embora extremamente penosa, é uma 

condição naturalizada. Como expresso nas aspirações de Mar e Sol, e explicitamente na fala 

Lua: “é triste, mas é o que tem, então você começa a aceitar sua realidade porque o que é você 

tem ali, é o que você tá fazendo então vamos seguir com isso (. . .) eu acho que ninguém é feliz. 

Você nunca vai ser completo, você nunca vai ter uma experiência completa de nada.” 

Como já apontamos, a relação entre trabalho e educação sob a forma alienada 

desefetivam os indivíduos de tal forma que a infelicidade é expressão da condição de vida. 

Dessa forma, concordamos com Enguita (1993, p.232) de que  
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Se o ser consciente é a expressão consciente do ser real (Marx), a ideologia, também na 

escola, deve ser examinada como expressão consciente - ideológica - das relações 

sociais reais, neste caso das relações sociais da educação.  Assim como o trabalho 

conforma o homem, assim o faz a educação.  Mas, da mesma forma que não é o resultado 

do trabalho, senão o processo material e social de sua consecução o que conforma o 

indivíduo, assim consideramos que não são os conhecimentos finais - o discurso 

ideológico -, mas seu processo de aquisição/imposição, as relações sociais e materiais 

nas quais se adquirem, o que constituí a fonte fundamental de ideologia na escola (. . .) 

devemos considerar a  ideologia produzida pela escola não como o  produto impessoal  

de  urna  estrutura social sem  agentes,  mas como algo que deriva da experiência 

cotidiana dos agentes das relações sociais da educação,  da forma  como vivem  

regularmente  essas relações  sociais,  e  que existe não como urna entidade reificada, 

mas personificada em sua consciencia individual. 

 

 A relações sociais e materiais estabelecidas na universidade e no trabalho tendem a 

produzir na consciência dos indivíduos trabalhadores-estudantes um tipo de subjetividade 

conformada. Ser jovem, trabalhador e estudante ao mesmo tempo é vivenciar uma dupla 

condição de alienação.  

O acesso ao ensino superior dá possibilidade efetiva de sair de um lugar de 

informalidade e precarização, mas, produz o fracasso, na medida em que o tipo de estudante 

ideal, não pode ser alcançado por esses estudantes que não podem dedicar o seu tempo de 

maneira integral ao curso. Como já apontamos no tópico anterior, os trabalhadores-estudantes 

percebem que há uma diferença gritante entre a sua formação e a formação dos estudantes não 

trabalhadores. Contudo, essa percepção, por partir da naturalização, não se desdobra em 

movimentos de mudança coletivos, pelo contrário, aprofunda a auto culpabilização e o 

sofrimento dos indivíduos. Nas palavras de Enguita (1993, p.236) 

 o estímulo do trabalho individual faz com que os conhecimentos adquiridos sejam 

considerados como uma propriedade privada, contável e acumulável (. . .) O êxito 

pessoal é por sua vez o fracasso dos demais, e o êxito alheio é visto como um fracasso 

próprio. (. . .)  a verdadeira vida genérica, a essência do homem, o trabalho - na escola 

a aprendizagem - converte-se num meio, enquanto o não trabalho se converte num fim.  

Tal como o trabalhador com relação a seu trabalho, o aluno encontra-se na escola fora 

de si, e só se encontra em si fora dela. 

 

Assim como há uma produção de um “sujeito ideal” para a sociedade capitalista, na 

universidade esse processo também ocorre. Uma das contradições que “atormenta” esses 

trabalhadores-estudantes está relacionada com o fato de não conseguirem atingir esse tipo de 

estudante “ideal” devido à suas condições objetivas.  Nesse caso, é observado a sensação de 

não pertencimento, culpa, inferioridade, infelicidade, fracasso. Buscar se tornar o tipo de 



152 

 

estudante “ideal” mortifica o trabalhador estudante. Ou seja, se manifesta também nessa relação 

entre o ideal e o real o caráter alienado da escolarização na sociedade capitalista. 

Para Mészáros (2008b) a concepção de educação em um sentido amplo no capitalismo 

é formar os indivíduos para reproduzirem as metas do sistema como se fossem suas próprias 

metas. Sendo assim, “trata-se de uma questão de “internalização” pelos indivíduos (. . .)  da 

legitimidade da posição que lhes foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas 

expectativas “adequadas” e as formas de conduta “certas”, mais ou menos explicitamente 

estipuladas nesse terreno (Mészáros, 2008a, p. 44).” 

Observamos tal fenômeno na fala de Mar ao apontar a hierarquia nos cursos da 

universidade, quando reflete que mesmo que ela quisesse e passasse em um curso de Medicina, 

que é altamente concorrido e em tempo integral, a sua condição de trabalhadora jamais lhe 

permitiria conseguir cursá-lo.  Por isso, ressalta a importância de cursos como as licenciaturas 

para trabalhadores-estudantes que passam pela mesma condição que ela. Sendo assim, a 

realidade educacional forja objetiva e subjetivamente o lugar dos trabalhadores-estudantes na 

hierarquia social. De tal modo, romper com esse lugar aparecerá sempre como mérito 

individual, assim como o sentimento de fracasso também é individualizado.  

O sentimento de não pertencimento também ocorre com relação aos espaços de 

socialização na universidade.  Esses espaços (festas, bares, jogos) também são associados com 

a felicidade. O trabalhador-estudante não tem condições de participar desses espaços, seja por 

questões financeiras ou pela rotina pesada. Isso rompe com alguns marcadores associados com 

a juventude. Eles também não têm acesso a outros espaços de socialização associados a 

juventude. A não participação nesses espaços é outro elemento que produz um sentimento de 

não pertencimento do trabalhador-estudante com o seu curso e com a universidade; a 

impossibilidade de estabelecer vínculos marca a subjetividade desses sujeitos. Isso aparece 

também em outras pesquisas em que os trabalhadores relatam apenas chegar, assistir as aulas e 

ir embora. E o sentimento de não pertencimento só é produzido por que de fato esse espaço não 

os pertence. 

Lua ironiza em sua fala o seu descontentamento com o fato de não poder participar dos 

momentos de socialização na universidade, antes por não ter tempo e nem dinheiro e agora por 

causa da pandemia. O relato nos mostra que o acesso a festas universitárias, por exemplo, além 

de tempo, demanda gastos muito altos e, mesmo para se divertir, “ser feliz”, o trabalhador-

estudante precisa se sacrificar. Dessa forma, esse “tem sempre uma necessidade à frente do que 

você quer de verdade”, remete ao modo como se configura a produção da vida material na 

sociedade capitalista, em que a satisfação das necessidades humanas se converte na satisfação 
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das necessidades do capital. E produzem nos sujeitos necessidades enquanto carências que não 

podem ser satisfeitas, pois estão sempre além, e sempre em contradição, produzindo a 

parcialidade e a incompletude. 

Ao analisarmos a relação entre o trabalho e a graduação, pela fala dos entrevistados, 

percebemos de antemão que há também uma relação de oposição entre graduação e trabalho, 

assim como analisado na revisão bibliográfica.  Os entrevistados apontam para uma percepção 

de que o ensino superior possibilita uma formação que extrapola a formação técnica para 

exercer uma profissão, e eles reconhecem a importância, perceber esse aspecto relaciona-se 

com uma quebra da perspectiva ideologizada de que ingressar no ensino superior é garantia de 

sucesso social. A quebra dessa perspectiva provoca falta de perspectiva com relação ao futuro. 

 

Mar: Eu vejo essas duas faces, porque acho que o emprego contribui para formação em 

alguma medida, mas ele, sobretudo, atrapalha.  Porque eu não tenho tempo, ele consome 

boa parte do meu tempo, sempre consumiu boa parte do meu tempo, então o curso de 

graduação fica sempre em segundo, terceiro lugar, porque ainda tem o fato de … não é 

um emprego. Porque se eu estou no emprego eu tenho prazo, eu tenho gente me 

cobrando, enfim, muitas coisas. E não é o caso da academia... Acho que primeiro o 

emprego atrapalha muito a academia, me atrapalha fazer o curso de algum modo, me 

atrapalha pessoalmente, mas ao mesmo tempo me salva. Seria lindo se fosse possível 

fazer as duas coisas de forma harmônica, de forma… sem excesso de jornada, sem 

dormir de madrugada, sem dormir 4 horas e essas coisas, mas não é possível. A 

academia poderia me ajudar ainda mais, só que nesse processo você percebe como vira 

um ciclo?! eu não consigo me dedicar muito, então ela também não consegue me ajudar 

muito no emprego, então vira um ciclo que vai se alimentando, então é muito vagaroso, 

acho que essas contribuições elas acabam sendo meio vagarosas. 

 

Na concepção de Mar, é impossível conciliar trabalho e graduação de maneira 

harmônica, ou seja, sem estar em constante sacrifício e jornadas extremamente longas. De todo 

modo, o trabalho que atrapalha não só o curso, mas a vida é a sua salvação. E Mar percebe que 

as contribuições da graduação para que ela saia dessa condição são muito lentas.  

No caso de Lua, a contribuição do trabalho só apareceu nos empregos que estavam 

relacionados com a área da educação, porque ela pôde aprender na prática as coisas que ela 

estuda na graduação.  

 

Lua: Eu acredito que seja mesmo só a sua experiência, você tendo uma experiência no 

mercado de trabalho, na profissão que você quer seguir que é uma licenciatura, então 

você ter alguma experiência ali na área, de alguma forma, não que seja diretamente, já 

te ajuda positivamente. Mas eu acho que glamourizam muito essa parte de você trabalhar 

e estudar e tudo mais, e não é esse glamour. Você vai estar cansada, você vai ter que 

trabalhar, querendo ou não, você tem que depois fazer umas provas da faculdade 

também, então é muito difícil conciliar um e o outro, o, emprego me ajuda de certa 
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forma, porque como é na área da Educação tem algumas coisas que você só aprende na 

prática, então quando você aplica aquilo ali e você vê como é que funciona às vezes 

pode ajudar a teoria, um complementa do outro. Às vezes o que você estuda ali no 

teórico não é muito bem o que você vê na prática, algumas coisas que você está ali, você 

trabalha, que você condiciona, você tem alguma chance de conseguir assimilar, tanto 

para sua vida profissional, quanto estudantil. [E nos trabalhos que não são da área? Você 

acha que a graduação pode contribuir em alguma coisa, ou eles mesmo não sendo da 

área podem contribuir para sua formação?] Eu acredito que contribui muito pouco. Só 

me deixa mais cansada, não contribui muito não, porque... mas eu acho que todo 

trabalho é um aprendizado, às vezes você aprende. Como eu trabalhava entregando 

panfleto, meu trabalho era conversar, conversar e convencer a pessoa a colar um adesivo 

de um político no carro. Assim, você aprende a conversar, você vê que o mundo é plural 

e na faculdade também é plural, e você vê que você vive em bolhas também, que tem 

pessoas que destoam do seu pensamento, mas você tem que aceitar e conviver com elas, 

fazer o que?! Você precisa daquele dinheiro também então é sempre muito isso, sempre 

muito dependente de dinheiro. [Você acha que o fato de ser trabalhadora vai influenciar 

na sua carreira?] Vai. Porque você já vai mais calejado, você já entendeu como é que é 

o movimento ali, mesmo que não sejam trabalhos muito parecidos uns com os outros, 

por que eu tive muitos trabalhos na vida, mas, são todos trabalhos com seres humanos, 

sempre tem que tratar diretamente. Com ser humano. Então você entendeu aquela tua 

realidade você entende que existem pessoas muito ruins, mas existem pessoas muito 

boas, então você já entende muita coisa, você já sabe tratar, você já sabe ... você já vai 

calejada. Quando você não trabalha e só estuda e vai para o campo de trabalho, você vai 

muito feliz, eu acho que você não entende muito, você não tem muita experiência não, 

quando você já tem experiência de vida, já entende como é que é o movimento, não tem 

aquele choque de realidade que as pessoas vão te maltratar e você vai ter que dizer 

obrigado porque você precisa tá ali. Então eu acho que você já vai meio que calejado já, 

para o meio de trabalho então trabalhar na minha vida e ser grato pelo mínimo, já é 

suficiente.  

 

Além disso, a fala de Lua é relevante para expressar esse papel formativo do trabalho. 

Há uma “realidade cruel” que quem ingressa mais cedo ou em vários trabalhos consegue 

assimilar ou aceitar melhor. O ingresso no trabalho sob condições precárias, e muito precoce, 

produz uma espécie de conformação pelo sofrimento, que aparece como vantagem para o 

trabalhador na disputa por um emprego. O mundo do trabalho demanda um sujeito embrutecido 

e as experiências no emprego formam esses sujeitos para se adaptarem melhor a essa condição. 

 Lua utiliza a expressão “calejada” para descrever a possível vantagem que ela tem pelo 

fato já ter experiência de trabalho. Essa definição nos chama a atenção, pelo sentido da palavra 

que expressa nitidamente a condição do trabalhador. Pois no dicionário o verbo calejar, no 

sentido figurado, está associado a tornar insensível, endurecer, acostumar ao sofrimento. Desse 

modo, o trabalhador necessário ao capital, é aquele, antes de tudo, acostumado ao sofrimento.  

Sol percebe que há uma formação diferente para estudantes de classes diferentes, e 

destaca que na universidade o estudante pode ter um “empoderamento” que não existe no 

emprego. 
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Sol: A pluralidade, a diferença, que os cursos abrangem pelos alunos que ajudam na 

composição da dinâmica do trabalho, a condição de igualdade com a mulher, de 

igualdade com o negro, com indígena, com quilombola, nesse caso a universidade como 

teórico,  como teoria pode estar ajudando os trabalhadores no mundo do trabalho a 

encontrar maior compatibilidade, afinidades, uma questão mais classista, mas aí no caso 

se a universidade fornece um conhecimento que para os dirigentes, para quem é dono, 

para quem é o proprietário, nesse caso aí já vai ser um conhecimento completamente 

diferente do trabalhador, porque um é mais para quem vai direcionar a empresa e para 

quem vai ser o gerente do bagulho, e o outro para quem vai ser o peão mesmo. Aí eu já 

não sei como que a universidade pode estar ajudando, sei lá, colaborando com um 

trabalho laboral do jovem estudante em si. Que é de organização do que de 

conhecimento, o conhecimento é muito individual. [Você acha que, pelo que você falou, 

que há uma formação política dentro da Universidade, mas que ela é diferenciada se for 

pensar questão de classe?] Sim, não sei se só política não, é uma formação, sei lá, que 

envolve cidadania, não sei como botar isso. Porque a questão de racismo e tal, está na 

constituição isso aí é básico, era só toda pessoa ler a Constituição Federal. É que esse 

tipo de ensino político, ele é mesmo só o ensino do que é básico, das coisas que são do 

Estado, sei lá, não sei se um ensino político, mas um certo tipo de empoderamento dos 

alunos, dos agentes, dos Estudantes, dos professores e etc. que no caso no trabalho 

normal não vai ter. Vai ter hierarquia do dono, do gerente, e foda-se. Já na universidade 

não, todos os alunos são iguais dentro de uma turma, e a hierarquia é entre professor e 

aluno, porém entre os professores não tem uma certa hierarquia, eles são quase da 

mesma classe, só tem alguma diferença do salário ou outra que pode diferenciar eles, 

mas a diferença, o recorte de classe, nesse caso é muito não é prático é meio simbólico, 

e não prática igual a diferença do trabalhador e do patrão, a universidade dá uma outra 

visão filosófica e ideológica, que é  uma coisa que o mundo do trabalho não te dá. O 

mundo do trabalho é muito material e real, realista, você precisa trabalhar para uma 

empresa, porque você precisa comprar, você precisa disso pra isso, você não precisa 

parar para se transformar, ou se identificar ou se empoderar, o trabalho é mais para a 

subsistência. Eu acho que deveria ter uma diferenciação que seja orgânica e que seja 

mais simples a relação entre aluno e coordenação de curso e que houvesse uma 

diferenciação entre aluno trabalhador e aluno não trabalhador. Quem trabalha deveria 

ter uma maior flexibilização de horários, de matérias, e até de presença que dependendo 

do trabalho que a pessoa executa não vai poder ficar de tarde, de noite, de manhã cedo 

na faculdade e participar de tudo, ir em seminário, e sei lá o quê, de bolsa de pesquisa e 

etc. Então tinha que ter maior flexibilização de horário, de presença, e de tempo do 

curso, se a pessoa conseguir comprovar que estava trabalhando o curso ser maior ou 

para quem trabalha, você ter direito a 10 anos para tentar o mesmo curso. 

 

Assim, Identificamos nas falas que, para eles, na graduação existe um espaço para o 

empoderamento, para a reflexão, para ter outras visões ideológicas e filosóficas, que pode ser 

transformador, diferentemente do que ocorre no espaço de trabalho. A compreensão de Sol que 

o mundo do trabalho é “prático” está relacionada com a forma que o trabalho assume na 

sociedade capitalista, de modo que, na perspectiva do capital, o trabalhador não precisa ter 

acesso, quiçá refletir, sobre o conteúdo do seu trabalho. 
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 Além disso, por mais que a universidade amplie o acesso ao conhecimento, não 

podemos perder de vista ela é uma instituição inserida na sociedade capitalista e, portanto, tende 

a reproduzir o funcionamento da sociedade, como identificamos diversas vezes ao longo deste 

trabalho. Concordamos com Arroyo (2012) de que é fundamental diferenciar o papel da 

educação formal como instrução e da educação enquanto formação humana, que extrapola os 

muros das instituições. É, portanto, na pratica social e produtiva que os trabalhadores “se 

educam, onde se sabem, constroem sua identidade coletiva e constroem um saber social contra 

hegemônico; consequentemente, será aí que a burguesia tentará o verdadeiro controle e a 

negação do direito à verdadeira educação dos trabalhadores (Arroyo, 2012, p.124).”  

Devemos ressaltar também que a exploração do trabalhador é ainda mais intensa para 

os indivíduos pertencentes aos grupos que sofrem com outros tipos de opressão, como pudemos 

observar nos relatos dos entrevistados. 

Mar: Sim é uma pergunta complexa também né porque acho que essas coisas acabam 

operando na sutileza e às vezes num campo que a gente não consegue ver, que não é 

materializado assim. Mas no trabalho acho que principalmente, mais que na academia, 

porque eu já fui ameaçada de ser demitida porque descobriram que eu tinha uma 

namorada, e foi assim, fizeram uma reunião e falaram assim: sei que você tem uma 

companheira, mas, assim, eu não quero te perder como profissional, então já me 

ameaçaram de ser demitida por conta da sexualidade. Quando eu entrei numa escola 

com cabelo alisado e depois quando eu parei de alisar foi um problema para escola, 

então a diretora ficava me mandando arrumar o cabelo, aluno que falava: o teu cabelo 

não tá bom, seu cabelo não tá legal, enfim, já houve várias situações de trabalho 

principalmente. Na academia, na faculdade, eu percebo muito essa marca de gênero, 

principalmente.  (. . .) Então acho que as coisas estão nos marcando, mas eu tenho 

querido não ver, porque já vivi essa coisa de às vezes me envolver mesmo eu ficar muito 

tocada com as coisas que aconteceram.  Mas se eu me envolver atualmente eu não faço 

mais nada. Eu acho que melhorou também, um pouco, acho que o perfil dos professores 

com os quais eu tenho tido contato, por exemplo na academia, ou tem melhorado, saiu 

uns dinossauros da década de não sei lá quando que só conseguia falar asneira, muitas 

vezes falavam coisas muito difíceis de ouvir, pra gente, que eles tinham essa visão de 

que a gente tem que estar lá, morrer na faculdade, morar lá dentro… Então acho que 

tem mudado um pouquinho perfil dos professores, mas eu também tenho tentado não 

ficar mais enfurnada nessas questões não, para eu conseguir fazer as coisas. No trabalho 

não tem jeito, no trabalho às vezes eu acho que eu descobri recentemente que eu sou 

boa no que eu faço, e que apesar disso, esse meu trabalho nunca vai me deixar passar 

do lugar subalterno que eu estou hoje. Não vai, por todas as coisas que eu observo lá. 

 

Mar como mulher, negra e LGBTQIA+ vivenciou tanto no seu trabalho, como na 

faculdade, experiências marcadas pelo preconceito e pela opressão. De tal forma que ela prefere 

não enfrentar essas situações de maneira combativa como uma forma de se proteger de tantos 

ataques. Também Lua descreve em seu relato os preconceitos de gênero que vivencia e observa 

no seu cotidiano. 
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 Lua: Eu acho que que ser mulher piora tudo um pouco. Falam que não existe 

desigualdade, mas existe sim. Várias vezes em que eu me inscrever para vários trabalhos   

- e   eu fiz uma entrevista para uma escola, eu fiz prova, eu fiz três entrevistas, eu fiz a 

redação além da prova, e aí na hora que chegou no final a mulher falou que queria um 

homem para levar os meninos no banheiro, ela não queria uma mulher que já tinha muita 

mulher trabalhando lá na escola e tal, que ela queria um homem. Mas, influencia em 

tudo, eu acho que o meu peso de fala nos lugares é diferente. Eu acho que a gente está 

tomando muito espaço no mercado de trabalho, mas ainda não ganhando bem, eu acho 

que assim às vezes, às vezes não, na maioria das vezes os homens ganham muito mais, 

e aí a gente faz o mesmo e ganha muito menos. [ Na minha sala quando eu entrei tinha 

25 mulheres, e o resto 15 homens e era isso sempre, porque essa função de licenciatura 

e professora sempre é atribuída à mulher, sempre. Parece que... E a maioria dos 

pesquisadores que são professores, a maioria são homens, que são professores da UFG. 

(. . .)  Homens que ocupam cargos de pesquisa, de professor e tudo mais, eu tenho uma 

professora nesse semestre que é da educação que é de políticas educacionais e nem é da 

geografia. Outra coisa que eu vejo muito é que a gente às vezes mexe com solo, pelo 

fato da gente ser mulher a gente não pode cavar buraco, essas coisas assim, eu também 

vejo isso. Mulher tem mais para a licenciatura, agora para o bacharel às vezes tem muito 

mais homem. É muito engraçado, porque não é exposto, mas é coisa que a gente percebe.  

(. . .)  A gente vê muito isso, os professores como são muito velhos eles não são assim, 

como a gente, que vê e problematiza, mas ser mulher é muito diferente, tem coisas 

pequenas que a gente vê... às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça mas não é, 

é diferente. A gente é tratada diferente. Fazer pesquisa como mulher às vezes nem levam 

a sério... eu tenho uma professora que ela, é porque tem uma instituição de agraria e ela 

é a única mulher de geografia agrária e porquê? Mas a gente nunca o espaço de poder, 

de destaque, hoje em dia está crescendo muito e você muito mais mulheres trabalhando 

e estudando e tudo mais, mas é uma coisa que você percebe eu vejo muito isso. 

 

Sol, mesmo sendo homem, não deixa de se importar e perceber como essas estruturas 

de opressão operam em nossa sociedade.  

Sol: Ainda mais estudantes que ficam reféns de freelancer, dos serviços rápidos, de 

entrega ou de Uber, ou de Ifood, até de bicicleta o povo já está entregando pra não ficar 

sem fazer nada. Sobre gênero tá dado, porque Goiás é um dos Estados mais machistas e 

homofóbicos do Brasil, e para a entrada no mercado para a mulher deve ser muito mais 

complicado se não tiver uma formação e conciliar com as outras atividades. Da raça o 

estudante que já entra por cotas vai sentir as diferenças de classe e de raça dentro da 

universidade. Na universidade essas diferenças são bem marcadas, até na questão da 

orientação sexual, no meu curso mesmo que tem uma presença de LGBT muito grande, 

essa galera aí deve sofrer muito mais para entrar no mercado de trabalho relacionado a 

aula, e a licenciatura, na escola tradicional goiana, como que um professor todo 

empoderado e homossexual vai dar aula em um colégio militar, por exemplo. Vai ter 

que ser bem polido, bem contido, o mercado de trabalho não está tão interessado, a não 

ser que eles capitalizem isso aí, pelo contrário a moral vigente aqui ainda é muito forte. 

 

Essas estruturas de opressão não podem deixar de ser ignoradas em nossa análise, visto 

que o capitalismo se ancora nelas e se buscamos romper com todas as formas de exploração, é 

preciso compreender que romper com exploração de classe por si só, não nos garante romper 
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com as outras formas de opressão humana. Desse modo, nos referenciamos na análise de 

Almeida (2020) que compreende a raça como uma relação social que precisa ser compreendida 

como processo político e histórico.  Para o autor,  

além das condições objetivas - e aqui referimo-nos às possibilidades materiais para o 

desenvolvimento das relações sociais capitalistas -, o capitalismo necessita de condições 

subjetivas. Com efeito, os indivíduos precisam ser formados, subjetivamente 

constituídos, para reproduzir em seus atos concretos as relações sociais, cuja forma 

básica é a troca mercantil. Nisso, resulta o fato de que um indivíduo precisa tornar-se 

um trabalhador ou um capitalista, ou seja, precisa naturalizar a separação e Estado e 

sociedade civil, sua condição social pertencimento a determinada classe ou grupo. Esse 

processo, muitas vezes, passa pela incorporação preconceitos e de discriminação que 

serão atualizados para funcionar como modos de subjetivação no interior do 

capitalismo. Este processo não é espontâneo: os sistemas de educação e meios de 

comunicação de massa são aparelhos que produzem subjetividades culturalmente 

adaptadas em seu interior. Não é por outro motivo que parte da sociedade entende como 

um mero aspecto cultural o fato de negros e mulheres receberem os piores salários e 

trabalharem mais horas, mesmo que isso contrarie disposições legais (Almeida, 2020, 

pp.168-169). 

 

Assim, os processos de naturalização das desigualdades e dos preconceitos são 

essenciais para o funcionamento da sociedade capitalista. E eles impactam a vida dos 

trabalhadores-estudantes diariamente. É importante destacar que nos espaços de trabalho essas 

discriminações são mais evidentes porque a ameaça de perder o emprego impede, muitas vezes, 

que os indivíduos se posicionem, ou até mesmo se exponham.   

Alguns aspectos abordados pelos entrevistados como: a jornada tripla da mulher – que 

trabalha, estuda e deve cuidar dos afazeres domésticos –, a presença majoritariamente feminina 

nos cursos de licenciatura e as diferenças na formação de mulheres e homens, são extremamente 

importantes para compreendermos que existem diferenças elementares no processo de 

formação da subjetividade do indivíduos no que diz respeito não só à classe a que pertencem, 

mas ao gênero, à raça, e à orientação sexual.  

Na revisão bibliográfica que realizamos identificamos as pesquisas de Tavares (2010) 

“Curso noturno de licenciatura: Universidade para trabalhadoras/es?”, Lima (2016) “Tripla 

Jornada: Desafios enfrentados por estudantes trabalhadoras” e Pimenta (2015) “Empregadas 

domésticas universitárias: Quando a segunda jornada se estende às salas de aula da 

universidade”, analisam de maneira direta a questão de gênero que implica nas experiências das 

trabalhadoras-estudantes, na relação entre emprego e graduação.  

Lima (2016) chama a atenção para o processo de feminização que produz profissões que 

seriam exclusivamente femininas, principalmente aquelas que estão relacionadas com a esfera 

do cuidado. Aponta dados que embora as mulheres possuam cada vez mais uma maior 
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escolaridade que os homens, suas áreas de formação estão concentradas naquelas que possuem 

a menor remuneração. Como Educação, Ciências Humanas e Artes, e etc.  Pimenta (2015), 

salienta que a precarização do trabalho tem um rosto feminino e marcado pelo recorte racial e 

étnico, que é marcada pela história patriarcal e escravagista do país. Para ela, na condição de 

mulheres e trabalhadoras temos 

nossa subjetividade é pisoteada nesse processo de “inserção” nos espaços ocupados por 

setores privilegiados da sociedade.  Desde ouvir falas de que não somos capazes de 

produzir algo, porque estamos encerrados a um lugar distante da universidade.  Ou pior 

de que uns nascem para a academia e outros para o trabalho alienante. Uma das questões 

que mais impacta nossa permanência é o fato de sermos estranhos ao universo elitista 

das universidades públicas (Pimenta, 2015, p.88). 

 

Essa constatação também é evidenciada em nossa pesquisa dadas as experiências e 

condições de vida das trabalhadoras-estudantes que entrevistamos, e nos dados apresentados 

sobre a realidade da juventude brasileira. Pelas limitações desse trabalho, não poderemos nos 

aprofundar nas discussões específicas de como cada um desses aspectos vão determinar e serem 

determinados na realidade de cada uma, mas, não podemos deixar de mencioná-los e incluí-los 

em nossa analise já que existe uma indissociabilidade entre o gênero, a raça, a classe e outras 

formas de opressão que alicerçam a exploração econômica e que são fundamentais para 

apreendermos as determinações de nosso objeto.  

Outro aspecto que buscamos identificar nas entrevistas está relacionado com a 

importância atribuída pelos entrevistados ao ensino superior. Quando perguntados acerca da 

importância do curso superior e da licenciatura, os entrevistados responderam elencando 

diversos sentidos que extrapolam a questão do emprego e ascensão social, muito embora para 

Mar seja a principal função. De maneira geral, os trabalhadores-estudantes não tem a ilusão de 

que irão se “destacar no mercado” apenas porque tem um diploma de ensino superior e 

compreendem que existem outros fatores que independem de suas vontades ou esforços, mas 

ainda sim depositam no curso de graduação esse aspecto diretamente relacionado com a 

necessidade de sobrevivência.  

 

Mar: Eu acho que eles devem ser muitos, e muitos e muitos. Eu acho que boa parte dos 

estudantes do brasileiros ou não entram na universidade, seguem trabalhando porque 

precisam trabalhar -  o que a gente vai escolher? comer ou se formar? -  Ou seguem 

trabalhando ou chegam lá e seguem vivendo nessas mesmas configurações parecidas. 

Muitas vezes de não ter conseguido terminar esse curso rápido, ou de não conseguir 

seguir fluxos e tal. Mas acho que talvez -  eu vou em generalizar essas posições sociais 

porque eu não tenho acesso a esses dados - mas eu acho que muitos assim como eu 

podem ser os primeiros das suas famílias a entrar numa universidade. Na verdade, 

muitas vezes os primeiros a terminarem o ensino médio, por exemplo foi o meu caso, 
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minha mãe não fez, minha avó era analfabeta, meu irmão só fez até o nono ano. Então 

trabalhando e estudando felizmente ainda consegui terminar o Ensino Médio com muita 

ajuda dos professores. E aí eu estudei a vida inteira em escola pública e acho que muitos 

de nós estudamos a vida inteira em escola pública e ingressamos na universidade 

pública. E hoje uma coisa que me deixa, inclusive, frustrada com o meu trabalho é que 

eu não quero trabalhar para burguês, eu não quero. Eu não quero fazer a empresa do 

cara milionário funcionar, eu não quero contribuir para isso, pode ser muito “paia” o 

que eu vou falar, mas eu vou eu preciso falar porque eu não quero mais contribuir com 

a formação de quem vai passar em medicina, das mesmas pessoas que passam em 

medicina, em direito, em psicologia, porque é isso que eu estou fazendo atualmente. E 

aí vou trabalhar para esses colégios, por exemplo, colégios grandes eu não quero. Eu me 

vejo assim... isso dói mesmo, porque eu me vejo na obrigação, na responsabilidade de 

fazer que outras pessoas que estão na escola pública e pretendem fazer um curso na UFG 

ou em outras Universidades em outra faculdade, me vejo na obrigação de ajudar essas 

pessoas a conseguirem acessar o ensino superior. Assim, e ao mesmo tempo eu não 

consigo fazer isso, não tenho tempo para fazer isso. E é isso que eu quero fazer desde 

que eu entrei na faculdade, é isso que eu quero fazer desde que eu saí do ensino médio, 

porque nunca teve sentido para mim trabalhar num lugar em que todo mundo quer 

trabalhar. Por mais que o meu cargo que seja lá “o cocô do cavalo bandido”, de algum 

modo eu estou ajudando esses meninos de classe média altíssima a passar e isso não faz 

sentido para mim, nenhum sentido. Então para mim acho que é isso, se eu pudesse falar 

coletivamente tomar esse lugar de falar pelos outros também, eu acho que a importância 

de estar no curso de licenciatura e de conseguir terminar esses cursos aos trancos e 

barrancos é que a gente possa continuar ingressando na faculdade, e levando diploma 

para famílias que nunca tiveram e mudando um pouquinho essa a configuração toda, 

esses mesmos lugares geracionais que a gente ocupa é principalmente isso. Aquela frase, 

acho que da Angela Davis, ela fala das mulheres mas acho que a gente pode generalizar 

que é: um sobe e puxa o outro.  E eu acho que o sentido deveria ser esse, nesse momento 

tá meio difícil de fazer cumprir esse meu desejo, mas no fundo acho que é isso. Eu não 

me sinto bem nesses lugares de sempre, quando eu tinha que ir presencialmente alguns 

dias eu me sentia muito mal, eu quero estar com os meus, eu quero poder ajudar os 

meus.  

 

A fala de Mar é muito significativa porque, para além da possibilidade de ter um 

emprego melhor com um curso superior, ela atribui à sua formação um significado social que 

extrapola o seu interesse individual. Por compreender a importância do ensino superior em sua 

vida ela sente a necessidade de contribuir para que outros jovens pertencentes à sua classe – 

como ela deixa explícito em sua fala – acessem esse lugar e tenham oportunidades também.  

Lua também evidencia a importância da educação muito mais como formação do que 

como garantia de emprego.  

Lua: Uma das principais coisas que o ensino superior me trouxe é uma visão das coisas, 

porque antigamente era muito romantizado: que você vai entrar no ensino superior e 

você vai ter uma garantia de emprego, Então me trouxe a visão de que isso não vai te 

garantir nada, mas é importante você ter uma visão acadêmica, muda também sua forma 

de ver o mundo de entender as coisas, é muito importante você fazer um ensino superior, 

por que vai agregar não só sua carreira profissional, mas também quem você é, a 

maturidade, a sua forma de encarar as coisas... Como uma jovem de 20 anos hoje no 
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Brasil, num momento pandêmico, porque a gente está numa pandemia global e a gente 

está sendo negligenciado todos os dias, então a gente ainda nem tem perspectiva se a 

gente vai viver, se a gente vai estar vivo amanhã, então a perspectiva hoje, no atual 

momento é o básico, você fazer o necessário. Se eu acordar todos os dias assistir à aula 

EAD e ler um texto eu já estou fazendo o máximo, eu estou fazendo o básico mas é o 

que eu consigo. Porque ser jovem no Brasil não é fácil, não é legal, cada dia que passa 

é tirado mais direito dos jovens, então a cada dia que passa você tem menos perspectivas. 

Eu vou ter que trabalhar 30 anos, pra talvez ter uma garantia de um salário até a minha 

morte, que é a aposentadoria, e não é garantido também, como era garantido para os 

meus pais, não é garantido pra mim. Hoje eu me vejo com uma jovem muito perdida 

sem perspectiva de muita coisa, mas eu acho que a gente não pode deixar de acreditar 

por dias melhores, então o Brasil já passou por muitas coisas, a gente já passou por 

coisas e talvez possa melhorar, mas vamos deixar as expectativas baixas para ser 

surpreendido. Eu acho que feliz eu não vou ser, mas a licenciatura tem muito a contribuir 

em tudo que a gente faz, eu acho que um curso de licenciatura é essencial, não minha 

vida, mas acho que toda pessoa deveria fazer alguma licenciatura, frisar o tanto que a 

educação é importante, o quanto a geografia foi importante para mim, que eu sempre 

falei que ela deu uma perspectiva de que dias melhores virão, também como a forma de 

encarar o mundo, saí daquele Mundo Encantado para o mundo real, mas você precisa 

batalhar muito para você ter alguma coisa, eu acho que o ensino superior, como a 

graduação em geografia foram essenciais na minha vida eles foram onde a chave virou, 

e  aí eu entendi muita coisa do mundo, e muita coisa sobre mim, entendi muita coisa 

sobre a natureza em geral, sobre como que é importante levar isso para as outras pessoas, 

como é importante dar valor nas outras nas outras coisas, como a natureza, como na 

política, ver que tudo tem uma importância, tudo tem um movimento, tudo tem assim, 

a sua necessidade, e foi extrema importância como jovem, para amadurecimento de 

quem eu sou, para me amadurecer nas ideias, nas opiniões até mesmo jeito meu de 

pensar, meu jeito de vestir, influenciou totalmente o ensino superior e a graduação. Eu 

acho que todo jovem deveria passar por esse experiência. 

 

Sol coloca em contraposição a finalidade do ensino superior que para os jovens 

trabalhadores é uma necessidade de sobrevivência e para os jovens ricos serve para outros 

“milhões de coisas”. Também destaca a importância do acesso ao ensino como uma 

oportunidade de tirar os jovens da criminalidade, o que evidencia o caráter da violência que, 

como expusemos no segundo capítulo, atinge diretamente a juventude brasileira principalmente 

os jovens negros.  

 

 Sol: Para o jovem brasileiro não ser preso, não ser preso e não pegar a cela básica. Eu 

acho que isso é o principal, com relação à salário, não vai ter muita relação porque no 

Brasil não tem muito disso, vamos supor: você é formado, mas tem um cara na sua 

empresa que vai ganhar muito mais do que você e ele nem é formado, só por que ele é 

parente do dono. Então eu não sei se isso aí para o mercado de trabalho hoje em dia está 

tendo tanta diferença, mas sei lá, acho que para condição atual da realidade da 

Juventude, porque tem até uma faixa etária limite, que o jovem brasileiro não passa dos 

27, 23 não passa dos 17, acho que só de entrar nesse espaço público e ter certo tipo de 

regalia no futuro já é algo que é muito mais chamativo do que o crime organizado, 

droga… essas outras atividades dão um lucro muito maior e etc. e status e condição, 
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porém você pode se lascar. E com um curso universitário mesmo você optando por esse 

caminho, se você se lascar você não vai se lascar tanto. Acho que o principal é pela 

condição de sobrevivência e de melhora de vida, mas pra quem já tem essa condição de 

vida, a universidade serve para outras milhões de coisas, seu egocentrismo, 

desenvolvimento de suas capacidades, coisas positivas e negativas. Porque o meu curso 

no caso, por causa da PEC do Temer já foi tirada a obrigatoriedade da sociologia no 

ensino, então eu já não vou ser mais professor com a carga horária igual os demais, caso 

a escola queira ter sociologia ela vai atrás, não é obrigatório mais, então a condição de 

trabalho já não é mais necessária. Para o Estado o sociólogo não tem mais a obrigação 

de trabalhar na escola, então vamos trabalhar onde? 

 

 É indubitável a importância do ensino superior para esses trabalhadores-estudantes, 

tanto do ponto de vista objetivo quanto subjetivo. E isso se manifesta nos desejos que eles têm 

que outros possam ter acesso também, aliás, mesmo com todo o sofrimento que narram, com 

todas as dificuldades enfrentadas, com toda falta de perspectiva é incontestável o valor da 

universidade para os trabalhadores-estudantes, mesmo que ao longo de toda graduação 

atribuam maior valor ao trabalho.  

Podemos perceber também uma certa representação ideológica da educação que a 

associa como a salvação, centralizando nela a responsabilidade pelo sucesso individual e 

consequentemente, melhoria da sociedade. Partimos do pressuposto que independentemente 

das melhorias nas condições de vida de indivíduos da classe trabalhadora, a mudança da 

condição da classe é extremamente restrita na sociedade capitalista. No entanto, concordamos 

com Mèszáros (2008b, pp. 70–71) de que  

dizer que “na medida em que os indivíduos buscam a sua melhoria social, através da 

ação individual, em vez da ação de grupo, a consciência de classe vai ficando 

enfraquecida pelas aspirações de status” é uma hipersimplificação grosseira. A “ação de 

grupo”, em si mesma, não é, de forma alguma, uma garantia de consciência de classe 

adequada. Tudo depende da natureza real dos objetivos envolvidos, isto é, se as 

conquistas da ação de grupo podem ser integradas com sucesso ou não. (. . .)  Além 

disso, a “melhoria de posição” do indivíduo não precisa necessariamente acarretar o 

enfraquecimento da consciência de classe. Se acarreta ou não, depende, em larga 

medida, do grau de consciência de classe do indivíduo em questão.  

 

A aspiração pela ascensão social dentro do capitalismo é a expressão de uma consciência 

alienada, porque ela não ultrapassa a particularidade da estrutura capitalista, não elimina a 

condição de exploração. É de extrema importância que os trabalhadores-estudantes se 

reconheçam enquanto classe e busquem melhorias “para os seus”, ou seja, cultive o interesse 

coletivo, todavia, como já abordamos anteriormente, é insuficiente se esse interesse coletivo 

não estiver voltado para a ruptura da estrutura de exploração e para além disso, se não estiver 

organizado coletivamente.  
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Partindo da compreensão de Duarte (1993, p.176) de que a formação da individualidade 

se dá por “um processo de apropriação da genericidade sob condições particulares, isto é, um 

processo no qual tem início a formação do indivíduo enquanto unidade de particularidade e 

genericidade”, é necessário ressaltar que relação com as objetivações genéricas nem sempre são 

conscientes, e por isso, a individualidade em-si não pode ser considerada como sinônimo de 

uma individualidade alienada. Assim como a genericidade em-si também não o é, pois essas 

dimensões não são eliminadas. 

Entretanto, sob as relações alienadas não há a possibilidade de uma individualidade 

para-si completamente isenta de alienação, mesmo que seja possível desenvolvê-la. A formação 

do indivíduo para-si está relacionada com a ação consciente que busca romper com a 

reprodução da alienação, diferentemente do indivíduo em-si que estabelece uma relação 

naturalizada, que não ultrapassa a sua particularidade (Duarte, 1993).  

Assim, a necessidade de se apropriar das objetivações genéricas possibilita a criação de 

novas necessidades no processo de objetivação individual. E isso, defende Duarte (1993), pode 

ser impulsionado na educação escolar, na medida em que os indivíduos se aproximam das 

objetivações genéricas para-si. 

Podemos perceber que o acesso ao ensino superior, mesmo diante de todas as 

contradições evidenciadas ao longo dessa pesquisa, propicia que os jovens pertencentes à classe 

trabalhadora se aproximem, em alguma medida, das objetivações genéricas. Ainda que a 

particularidade alienada seja predominante nos processos de subjetivação do trabalhadores-

estudantes, pois os seus principais conflitos estão centrados em garantir a suas existências na 

vida cotidiana. 

Para Heller (2014) mesmo que cada indivíduo seja particular e genérico, essa 

particularidade que é mediada pelo ser social é dada pela unicidade e irrepetibilidade. Desse 

modo,  

as necessidades humanas tornam-se conscientes, no indivíduo, sempre sob a forma das 

necessidades do Eu. O “Eu” tem fome, sente dores (físicas ou psíquicas); no “Eu” 

nascem os afetos e as paixões. A dinâmica básica da particularidade individual humana 

é a satisfação dessas necessidades do “Eu”. Sob esse aspecto, não há diferença no fato 

de que um determinado “Eu” identifique-se em si ou conscientemente com a 

representação dada do genericamente humano, além de serem também indiferentes os 

conteúdos das necessidades do “Eu”. (. . .)  Também o genérico está “contido” em todo 

homem e, mais precisamente, em toda atividade que tenha caráter genérico, embora seus 

motivos sejam particulares. (. . .)  Também é possível considerar como humano-

genéricos, em sua maioria, os sentimentos, as paixões, pois sua existência e seu 

conteúdo podem ser úteis para expressar e transmitir a substância humana. Assim, na 

maioria dos casos, o particular não é nem o sentimento nem a paixão, mas sim seu modo 
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de manifestar-se, referido ao eu e colocação a serviço da satisfação das necessidades e 

da teleologia do indivíduo (Heller, 2014, pp. 35-36).  

 

A partir desse entendimento a constituição do indivíduo é sempre formada pela 

particularidade e pela genericidade estejam elas manifestadas de maneira conscientes ou não. 

O grau de desenvolvimento da individualidade, que significa relacionar-se com essas 

dimensões conscientemente, dependerá das chances de liberdade dos indivíduos. Na sociedade 

capitalista a liberdade é tolhida na medida em que os indivíduos necessitam se vender em troca 

de salário para sobreviver. Consequentemente, o processo de alienação impede que se 

estabeleça uma relação consciente que permita a formação de uma individualidade livre a 

autêntica.  

Duarte (1993) expõe que formação de uma individualidade para-si é extremamente 

conflituosa na sociedades alienadas. Mas a dimensão da individualidade em-si nessas 

sociedades também enfrentam conflitos, de ordem qualitativamente diferentes, de modo que 

o que causa os conflitos é sua necessidade de melhorar sua posição no interior da divisão 

social do trabalho. O centro de seus conflitos é, portanto, sua particularidade. É 

importante frisar que isso não ocorre por razões exclusiva e originalmente subjetivas, 

mas tem origem no fato de que, na sociedade alienada, a maioria das pessoas passa todas 

sua vida tendo que lutar para assegurar as condições fundamentais da existência. (. . .)  

Os conflitos vivenciados pelo indivíduo em-si alienado limitam-se, assim, àqueles 

surgidos quando algum obstáculo se interpõe à satisfação de necessidades de reprodução 

da particularidade tal como ela é. Já os conflitos vividos na formação da individualidade 

para-si têm por principal motivação não a busca de satisfação das necessidades 

determinadas pela vida alienada, mas a satisfação da necessidade de uma vida humana 

(cf. Heller, 1977:411). Os conflitos vividos pelo indivíduo para-si são antes de mais 

nada conflitos com a sociedade alienada e com a sua própria alienação (Duarte, 1993, 

p.191-192). 

 

Nesse sentido, a dimensão dos conflitos vivenciados individualmente nos mostram que 

eles estão majoritariamente voltados para a particularidade, ainda que o desejo seja de mudança 

da realidade atual. Diante do exposto, analisaremos a seguir a relação desses trabalhadores-

estudantes com as suas perspectivas de carreira.  

Mar: Ultimamente eu estava pensando muito em não mexer mais com educação porque 

foi tanta “trenheira” que assim, nossa, acho que não dá. E essa foi a minha questão da 

vida, a educação e suas grandes controvérsias e contradições, e não é fácil, não é bonito, 

não é missão, não é nada disso. Mas a minha perspectiva é de poder fazer o que eu 

sempre desejei desde que eu entrei, lembrar do porque eu entrei nessa Universidade 

também, que é poder trabalhar com os meus e pelos meus. Por que trabalhar nesses 

colégios de classe média todo mundo quer, não vai faltar profissional e quem não quiser, 

vai pelo dinheiro e assim não vai faltar... e eu não consigo ter empatia muitas vezes com 

os meninos, e isso não é legal, mas é difícil para mim. Então a minha perspectiva é em 
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algum momento - assim que eu terminar, na verdade, esse curso, poder trabalhar na 

escola pública, seja no município, seja no estado, mas em escola pública e não escola 

particular. 

 

 Lua: às vezes, sim às vezes não, porque ser professora também -  falam que a pessoa 

meio que tem que ter um dom, mas eu acho que isso não existe, você tem que estudar 

muito, que quando você estuda muito você consegue alguma coisa - mas eu acho que o 

maior medo de alguém que ingressa em um curso é terminar ele não trabalhar na área. 

Eu acho que esse é o maior medo que a gente tem. Eu queria muito me ver futuramente 

com uma professora, mas eu não queria ser professora de educação básica, eu queria ser 

da educação superior. Eu acho que é muito complicado trabalhar com educação básica, 

principalmente na perspectiva de hoje do Brasil, a desvalorização total, e no momento 

pandêmico, de ter que ser mandado para Rua para trabalhar, não sei quando que isso vai 

passar, se vai passar, que não se tornou mais uma coisa dinheiro por dinheiro, mas a sua 

vida e a sua saúde está em risco indo para Rua trabalhar, mas eu não vou ser - tenho sido 

um pouco dramática nas respostas - mas eu vou ser um pouco feliz. Eu me vejo sim 

daqui alguns anos, faltam ainda dois anos para finalizar a graduação, me vejo sim 

trabalhando na área, ajudando pessoas a entenderem melhor, levarem uma perspectiva 

legal da geografia para sala de aula, me vejo sim.  

 

Sol: A expectativa era ser professor. Mas já tem 7 anos de curso e eu não virei professor 

ainda, mas a expectativa ainda é a mesma de poder dar aula algum dia relacionado a isso 

que eu estou estudando. Porém o grafite em si já me autoriza dar a aula pelo tempo que 

eu faço, porque já não tem muito a ver com ter uma formação acadêmica e títulos e mais 

títulos e coisas. Não sei se mudou porque continua a mesma coisa, não tirei do campo 

de vista que eu vou ser professor, mas não sei se é com a mesma vontade, com a mesma 

alegria. A minha experiência não foi motivadora não e eu não considero motivadora 

para ninguém, muito pelo contrário, a vontade de desistir do curso é muito grande, ainda 

mais por isso aí que a profissão não é mais garantida, não vai ter mais a obrigatoriedade 

de aula de sociologia, isso me desmotivou bastante, ainda mais ter que estar trabalhando 

e não estar o tempo inteiro na universidade pensando sobre o futuro da humanidade, eu 

acho que é isso. Eu estou quase jubilando, eu não sou alguém para influenciar as pessoas 

a entrarem na universidade, acho que estou mais influenciando para sair do que para 

entrar. 

 

Mesmo que ser professor esteja associado à infelicidade, trabalho precarizado, 

desvalorização, há um reconhecimento da sua importância social, assim como das 

possibilidades que a educação pode dar. Por isso, existe uma intencionalidade em atuar como 

professor, como é evidenciado nas falas de todos os entrevistados.  

Percebemos também que os entrevistados não possuem uma concepção mistificada da 

profissão, no sentido de a associarem a um dom natural, ou uma missão. Esse aspecto também 

foi observado na pesquisa de David (2012). O autor aponta em seus resultados que os estudantes 

sabem da desvalorização do salário e por conta disso o reconhecimento se dá pelo valor social 

do trabalho que a profissão possui. 
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No tocante ao valor da educação e da docência, ficou claro que educação e educador 

estão envolvidos, articulados e que os significados de ambos incorporaram-se no 

imaginário social como algo bom. Sem falar que essa profissão está muito presente e 

divulgada pela mídia a qual, guardadas as devidas proporções, faz parte do projeto da 

família sob a forma de valores agregados na constituição da mobilidade do sujeito em 

cujo horizonte se fundamenta na ascensão social, mudança de classe social, constituição 

de espaço de poder e melhoria de vida no âmbito das relações sociais. Trata-se de uma 

noção de que a educação é um espaço onde o professor instrui, treina, educa e prepara 

o indivíduo para viver produtivamente no mundo da produção da existência.  Nesse 

sentido, a educação cumpre seu papel de reprodução do pensamento dominante. Em tal 

perspectiva, o trabalho se resume em colaborar com a melhoria de vida dos sujeitos na 

sociedade, enquanto o trabalhador do ensino será aquele que prepara a mão de obra das 

novas gerações para dar continuidade ao processo produtivo social. (David, 2012, 

pp.196-197).     

 

Em nossa pesquisa observamos, principalmente na fala de Mar, que sua posição como 

professora expressa uma posição política – os outros entrevistados de maneira implícita também 

estabelecem essa relação – cuja responsabilidade está relacionada com auxiliar outros jovens 

pertencentes a sua classe a se formarem e terem acesso ao ensino superior, mas também nos 

cursos que são ocupados pelas classes favorecidas.  

A falta de empatia de Mar com estudantes da classe média e alta pode marcar um 

elemento de consciência de classe que influencia na perspectiva de carreira, no desejo de 

trabalhar na escola pública, mesmo sabendo que na instituição particular represente melhores 

ganhos financeiros. Ainda que a intencionalidade de luta não extrapole a particularidade do 

capitalismo é evidente a contradição dos interesses de classe e como isso marca a subjetividade 

dos indivíduos que vivem e reconhecem essa contradição.  Tal posicionamento nos permite 

evidenciar como a relação entre trabalho e educação são elementos determinantes no processo 

de formação da individualidade que é pautada pela contradição dialética entre a formação de 

uma subjetividade reificada e a possibilidade de sua superação.   

Dessa forma, concordamos com Gomez (2012, p.74-76), de que “a consciência gera-se 

na práxis, a partir da interpretação da realidade cotidiana, das pequenas e continuadas lutas 

diárias, mas fundamentalmente, no confronto entre sujeitos com interesses opostos (. . .) a 

“consciência” corresponde à subjetividade do plano organizativo e faz parte da totalidade 

histórica a que pertence.” Raiva, não pertencimento, falta de sentido, frustração são sentimentos 

onipresentes nessa relação, mas também a esperança alimentada pela solidariedade de classe. 

Ser professor, trabalhador na área da educação é ser marcado pela contradição, da realidade da 

formação, do trabalho e de uma idealização que é feita tanto do estudante do ensino superior 
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como do professor. Essas questões impactam na subjetividade dos estudantes de forma 

profunda e têm influência nos seus percursos.  

Sendo assim, não podemos deixar de lado que sob as condições de alienação não é 

apenas o trabalho que produz cansaço e esgotamento, o estudo também, mas, na perspectiva 

ontológica, humanizam. É importante apreendermos essa dimensão para que possamos pensar 

em formas concretas de superar as desigualdades no processo formativo.  

Concordamos com Mészáros (2008a, p. 68), de que “é impossível mudar a relação de 

subordinação e dominação estrutural sem a percepção da verdadeira – substantiva e não apenas 

igualdade formal – igualdade. É por isso que, apenas dentro da perspectiva de ir para além do 

capital, o desafio de universalizar o trabalho e a educação, em sua indissociabilidade, surgirá 

na história.”  

Neste último tópico buscamos analisar os elementos subjetivos que se formam na 

relação do trabalhador-estudante com a universidade com o intuito de compreender de que 

forma isso reflete na sua formação como professores. Pudemos apreender que o significado de 

ser trabalhador-estudante está associado com uma condição de cansaço permanente, que oscila 

entre a dimensão dos sentimento de fracasso e não pertencimento, mas também da 

autorrealização. Os trabalhadores-estudantes atribuem uma relação de oposição entre o seu 

emprego e a graduação, no sentido de que ter que trabalhar é uma imposição que prejudica sua 

dedicação integral ao curso, e estar nessa condição produz impactos negativos objetiva e 

subjetivamente.  

O ensino superior é visto como uma possibilidade de tanto de melhoria das condições 

de vida e de emprego, como de formação e de acesso ao conhecimento, o que nos demonstra 

que para além da dimensão da reprodução da ideologia dominante o acesso ao ensino superior 

da classe trabalhadora é fundamental para a resistência aos interesses do capital. Tanto que 

mesmo reconhecendo a precarização da profissão do professor esses trabalhadores-estudantes 

expressam uma vontade de atuarem como professores e enxergam a importância e contribuição 

social da profissão. 
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Considerações finais 

 

“Se eu pudesse falar coletivamente, tomar esse lugar de falar 

pelos outros também, eu acho que a importância de estar no curso de 

licenciatura e de conseguir terminar esse curso aos trancos e 

barrancos é que a gente possa continuar ingressando na faculdade, e 

levando diploma para famílias que nunca tiveram e mudando um 

pouquinho essa a configuração toda, esses mesmos lugares 

geracionais que a gente ocupa, é principalmente isso. Um sobe e puxa 

o outro.”  

(Mar – trabalhadora-estudante) 

 

 

Retomo este trecho da fala de Mar porque ele sintetiza a trajetória dessa pesquisa. E 

sintetiza também a necessidade urgente de pensar a formação como espaço de disputa, como 

ferramenta de luta.  

 Nosso propósito com esta pesquisa foi buscar responder o problema de como as 

condições objetivas dos trabalhadores-estudantes que ingressam nos cursos de licenciatura da 

UFG podem influenciar na formação de sua subjetividade. 

Por isso, os objetivos se direcionaram para apreender qual tipo de subjetividade a 

relação entre emprego e graduação produz na vida pessoal do estudante-trabalhador e 

compreender como se dá essa relação entre trabalho e formação para os trabalhadores-

estudantes dos cursos de licenciatura da UFG. Também, buscamos investigar a influência do 

emprego na graduação e da graduação no emprego, além de conhecer as trajetórias, condições 

de trabalho e de estudos dos trabalhadores-estudantes, e analisar como essas determinidades se 

desdobram no processo de formação dos professores. 

Ao longo da investigação, pudemos constatar que a relação entre trabalho e graduação 

influencia diretamente toda a trajetória dos jovens trabalhadores-estudantes, que têm a sua 

condição de existência marcada pela condição de classe.  

Há um duplo processo de alienação, no trabalho e na educação, que limita, na maioria 

das experiências, as possiblidades de aproximação dos trabalhadores-estudantes ao contato com 

a produção humano-genérica. Dessa forma, ainda que os entrevistados se identifiquem com a 
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profissão de professor e compreendam a importância do seu papel social, as perspectivas não 

ultrapassam a dimensão da particularidade. Concordamos com a análise de Mészáros (2008a, 

pp.63-64) de que 

as próprias condições objetivas não podem atingir sua maturidade total sem o 

desenvolvimento da autoconsciência como consciência da necessidade de desalienação. 

Assim, o fator “subjetivo” adquire uma importância crucial como precondição 

necessária de sucesso nesse estágio altamente avançado do desenvolvimento humano, 

quando a questão em pauta é a extinção – a auto extinção – das condições de 

desumanização. 

 

Submetidos a um nível extremo de desumanização, a conformação à lógica tende a ser 

predominante nos processos de formação da consciência dos trabalhadores-estudantes. 

Todavia, a resistência, ainda que individual, se faz presente. Tais contradições nos apontaram 

para importância de conhecer melhor quem são os trabalhadores-estudantes que ingressam no 

ensino superior para que possamos extrapolar as discussões sobre acesso e permanência na 

universidade.  

Ao analisarmos as entrevistas, pudemos identificar que a condição dos trabalhadores-

estudantes precarizados em suas duas atividades, de trabalhar e de estudar, é expressa pelos 

estados emocionais que eles apresentam ao longo da entrevista. Isto é, raiva, tristeza, ódio, 

frustração, insegurança, falta de expectativas com o presente e com o futuro, vergonha, cansaço, 

esgotamento, irritação, idealizações, ressentimentos, tensões indentitárias, rejeição, medo e 

sentimento de fracasso. Em contrapartida, podemos perceber, ao mesmo tempo, esperança, 

formação e enriquecimento da personalidade, além da apropriação de conhecimentos, saberes 

e novas relações que eles estabeleceram; observou-se certa potencialização, orgulho e 

segurança. Tais elementos demarcam processos de subjetivação dos indivíduos na dinâmica 

estabelecida entre a condição de classe, o trabalho e a educação. 

O que buscamos evidenciar é que há essa dimensão conflituosa na formação da 

subjetividade dos trabalhadores-estudantes entrevistados, em que existem traços das 

objetivações genéricas que possibilitam pensar em romper com a lógica alienada, mas o que é 

predominante é a dimensão da individualidade em-si, alienada, que não supera o aspecto da 

particularidade. Por outro lado, o impacto desse conflito na suas subjetividades revela a sua 

determinidade negativa, mesmo nessa dimensão da particularidade, pelo profundo sofrimento 

que vivenciam. O que nos faz pensar na necessidade de superar esses conflitos na dimensão da 

particularidade como um caminho para o desenvolvimento de ações conscientes.  

É preciso que os trabalhadores-estudantes tenham condições de existência, o que 

significa assegurar que eles não precisem se matar diariamente para ter o que comer, o que 
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vestir, onde morar, ou até mesmo conseguir se locomover. É impossível falar em oferecer 

educação de qualidade antes de assegurar condições dignas de sobrevivência. Nas condições 

atuais de vida da classe trabalhadora, os conflitos da dimensão particular, por si só, já são 

insuportáveis. 

Pensar em um projeto de educação que supere essa lógica desumanizante é um projeto 

de resistência que passa pela luta para assegurar as condições objetivas de sobrevivência, mas 

não se esgota nisso, pois a finalidade é romper como a mercadorização da força de trabalho.  

Desse modo, o não pertencimento que esses trabalhadores-estudantes sentem com 

relação ao espaço da universidade existe, justamente, porque uma educação que serve aos 

interesses do capital jamais servirá à classe trabalhadora. 

Por isso, a disputa por esses espaços deve ocorrer alinhando as condições de acesso e 

permanência com um projeto de educação que vá na contramão dos interesses do capital. Não 

é a melhoria dos sujeitos como mão de obra para o mercado que provocará mudanças na 

estrutura de exploração capitalista, muito menos fornecer uma educação com caráter 

assistencialista.  

Sendo assim, o conflito também esbarra na perspectiva de formação, porque se não 

colocamos o projeto de educação baseando-o a partir de outra perspectiva de sociedade como 

uma dimensão essencial da realidade, será insuficiente a luta pelo acesso e pela permanência 

no ensino superior como possibilidade de garantir melhores empregos. Essa luta é primordial, 

dadas as condições em que produzimos e reproduzimos nossa vida nessa sociedade, mas ela 

não pode se esgotar aí.  

É importante reiterar que a realidade complexa e composta de múltiplas determinações 

que compõe nosso objeto de investigação não pode ser apreendida em sua totalidade em uma 

pesquisa de mestrado. Portanto, as discussões travadas neste trabalho nos abre caminhos para 

diversas outras investigações, de modo que nosso ponto de chegada é, também, ponto de 

partida.  

Destacamos a necessidade de que estudos posteriores aprofundem a análise em torno 

das determinações das estruturas de opressão, como gênero e raça, nos processos de formação 

da subjetividade de trabalhadoras e trabalhadores que são também estudantes. Além disso, 

identificamos a necessidade de se aprofundar em pesquisas que tratem das políticas de 

assistência estudantil, mas não como um fim em si mesmas. Como pudemos discutir ao longo 

deste trabalho, a questão da permanência no ensino superior, para os trabalhadores-estudantes, 

costuma ser deixada de lado, na medida que suas condições os impedem de acessar essas 
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políticas. Paralelamente, salientamos a indispensabilidade de pesquisas na área da Psicologia 

que se debrucem sob a relação trabalho educação e os processos de formação da subjetividade.  

Finalmente, como buscamos expor ao longo desse trabalho, atender as demandas do 

trabalhador-estudante não deve significar desqualificar a sua formação, conforme a ideologia 

dominante faz acreditar. Significa, antes de tudo, compreender e agir sobre as relações que se 

travam entre trabalho e educação na sociedade capitalista e romper com as estruturas que 

reproduzem a sociabilidade do capital a partir de outro projeto de sociedade, em que não 

precisemos subir e puxar os outros, mas que estejamos todas e todos em condições de verdadeira 

igualdade.  
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Apêndices 

Apêndice A - Quadro categorias de análise das entrevistas 

Categoria 

inicial 
Conceito norteador Categoria final 

1. Condições 

de vida e de 

trabalho 

Trata da forma como os entrevistados vivem, com quem 

moram, como é a renda familiar, qual sua ocupação e 

remuneração 

1. Trabalho e 

Condição de 

classe: Os 

significados 

sociais das 

relações 

materiais a partir 

das vivências da 

realidade do 

trabalhador-

estudante 

2. Trajetória 

laboral 

Descrição da trajetória de empregos dos entrevistados desde a 

primeira experiência de trabalho. Idade que começou a 

trabalhar, e experiências de trabalho (tipo de vínculo, 

salário, jornada etc.) 

3. 

Características 

do emprego 

atual 

Qual o emprego atual, a rotina de trabalho, o salário, as 

atividades de trabalho, etc. 

4. Relação com 

o desemprego 

Identificar se já vivenciaram essa situação e o que significa 

estar desempregado, qual o sentimento que essa condição 

provoca. 

5. Participação 

em sindicatos, 

ou 

organizações 

de 

trabalhadores 

no local de 

trabalho 

Identificar a relação com o emprego e instâncias 

reivindicativas e organizadas de trabalhadores. 

6. Relação com 

o emprego 

atual 

Está satisfeito com o emprego atual, quais os motivos para 

estar no emprego atual, como é a relação com o emprego. 

7. O 

significado de 

um "bom 

emprego" 

Quais os parâmetros para definir o que é um bom emprego. 

8. O que é ser 

trabalhador 

Qual o significado de ser trabalhador, o que se entende por 

"ser trabalhador" 

9. Relação 

qualificação e 

emprego 

Identificar se existe uma exigência de qualificação para 

exercer a atividade laboral, e se está relacionada com o curso 

de graduação 

10.  Influência 

do trabalho nas 

escolhas 

Qual a influência do trabalho nas escolhas pessoais, de 

carreira e de formação. 
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11. trajetória 

escolar 

Aspectos relativos a trajetória escolar, tipo de instituição em 

que estudou, como foi o ingresso na universidade, etc. 

2. 

Formação 

escolar e 

Emprego: A 

trajetória e 

ingresso no 

ensino superior 

e suas 

contradições 

12. Rotina na 

UFG 

Exposição da rotina no curso de graduação, horários, 

atividades, trajeto, etc. 

13. 

Participação 

em atividades 

extra aula 

Como se dá a participação em atividades do curso de 

graduação (pesquisa, extensão, outras atividades 

formadoras) 

14. Relação 

com a UFG 

Identificação dos elementos que gosta e não gosta na 

universidade, vivências, etc. 

15.  

Expectativas 

com o curso e 

com a 

universidade 

Elementos que eram esperados ao ingressar na graduação, 

aspectos que mudaram em relação as expectativas iniciais 

16. Assistência 

estudantil 

Identificar se tem conhecimento sobre os programas de 

assistência, se chegou a participar, se não, quais os motivos. 

17.  Como é 

conciliar 

trabalho e 

estudo 

Compreender como é a experiência de fazer as duas 

atividades de maneira concomitante, identificar como se 

estabelece essa relação na rotina. 

18.  Como é 

ser, jovem e 

trabalhador-

estudante 

Qual o significado de ser trabalhador-estudante, como 

apreende a juventude, como essa condição é percebida e 

experenciada. 

3. 

Elementos 

subjetivos 

presentes na 

relação 

trabalhador-

estudante na 

universidade e 

implicações na 

formação em 

Licenciatura 

19.  Relação 

entre o 

trabalho e a 

graduação 

Como se estabelece a relação entre o emprego e a formação 

em nível superior, quais aspectos positivos e negativos. 

20. 

Importância do 

ensino superior 

e do curso de 

licenciatura 

Qual a importância do ensino superior para o jovem que 

trabalha e do curso de licenciatura em específico 

21. Estruturas 

de opressão na 

relação 

trabalho e 

formação 

Identificação de opressão de raça, gênero, LGBTQIA+fobia 

que influenciam na experiência, tanto no trabalho quanto na 

graduação 

22. 

Perspectivas de 

carreira 

Identificar se existe a perspectiva em atuar como professor, 

continuar com o curso, planos futuros. 

Fonte: Autoria própria. 
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Apêndice B – Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada 

A formação da subjetividade dos trabalhadores-estudantes de licenciatura na UFG.   Meu 

nome é Bethânia Marques Teles, sou o (a) pesquisadora responsável e minha área de atuação 

é: mestrado acadêmico em Psicologia. Após receber os esclarecimentos e as informações a 

seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso 

em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra ficará comigo. Esclareço que em caso de 

recusa na participação, em qualquer etapa da pesquisa, você não será penalizado (a) de forma 

alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo (a) 

pesquisador (a) responsável, via e-mail telesbethania@gmail.com e, através do seguinte 

contato telefônico: (62)99210-5953, inclusive com possibilidade de ligação a cobrar. Ao 

persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também 

poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

pelo telefone (62)3521-1215, que a instância responsável por dirimir as dúvidas relacionadas 

ao caráter ético da pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás 

(CEP-UFG) é independente, com função pública, de caráter consultivo, educativo e 

deliberativo, criado para proteger o bem-estar dos/das participantes da pesquisa, em sua 

integridade e dignidade, visando contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos vigentes. 

O trabalho tem como objetivo geral interrogar e analisar de que modo o trabalho 

assalariado e a atividade de estudante de graduação se desdobram em determinações recíprocas 

sobre o processo de formação da subjetividade dos trabalhadores-estudantes que cursam 

licenciaturas na UFG regional Goiânia. Você será entrevistado e para isso deverá reservar um 

período de 1:30 h (uma hora e trinta minutos). Você tem direito ao ressarcimento das despesas 

decorrentes da cooperação com a pesquisa, inclusive transporte e alimentação, se for o caso, e 

a pleitear indenização em caso de danos, conforme previsto em Lei. Se você não quiser que seu 

nome seja divulgado, está garantido o sigilo que assegure a privacidade e o anonimato. As 

informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou 

publicações científicas. Os benefícios de sua participação nessa pesquisa se dão principalmente 

pela possibilidade de falar sobre a sua realidade de trabalhador-estudante na Universidade 

Pública de modo que esse relato poderá inclusive pautar discussões que gerem melhorias para 

outros trabalhadores-estudantes que vivenciam uma realidade semelhante. Por outro lado, sabe-
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se que todas as pesquisas podem ocasionar riscos e benefícios aos participantes, informamos 

então, que essa pesquisa oferece riscos mínimos à sua integridade em decorrência de algum 

desconforto emocional que eventualmente possa ocorrer ao expor algum relato ou história 

durante a entrevista. Também, devido ao tempo disponibilizado para a entrevista podem existir 

outros possíveis riscos como cansaço, constrangimento, intimidação, angústia, insatisfação etc. 

Nesse caso, será garantido o acompanhamento e a assistência psicológica se for necessário. 

Reiteramos que sua participação é voluntária e caso decida consentir em participar da pesquisa, 

terá todo o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, antes 

ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. 

Durante todo o período da pesquisa e na divulgação dos resultados, sua privacidade será 

respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de alguma forma, 

identificar-lhe, será mantido em sigilo. Todo material ficará sob minha guarda por um período 

mínimo de cinco anos. Devido ao fato de que a entrevista ocorrerá virtualmente via plataforma 

Google Meet, Para condução da entrevista é necessário o seu consentimento para utilização da 

gravação como instrumento necessário para a transcrição, faça uma rubrica entre os parênteses 

da opção que valida sua decisão: 

 

(                  ) Permito a gravação da entrevista. 

(                      ) Não Permito a gravação da entrevista. 

 

As gravações serão utilizadas na transcrição e análise dos dados, sendo resguardado o 

seu direito de ler e aprovar as transcrições. Pode haver necessidade de utilizarmos sua voz em 

publicações. Faça uma rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão: 

 

(                    ) Autorizo o uso de minha voz em publicações. 

(                        ) Não autorizo o uso de minha voz em publicações. 

 

Pode haver também a necessidade de utilizarmos sua opinião em publicações, faça uma 

rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão: 

 

(               ) Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da 

pesquisa. 

(                  ) Não Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados 

da pesquisa. 
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Solicito autorização para utilização dos dados em pesquisas futuras. Para validar sua 

decisão, faça uma rubrica entre os parênteses abaixo: 

 

(              ) Permito a utilizar esses dados para pesquisas futuras. 

(                        ) Não Permito a utilizar esses dados para pesquisas futuras. 

 

Declaro que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou 

não. 

 

  



188 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo intitulado A formação da subjetividade dos 

trabalhadores-estudantes de licenciatura na UFG.  Informo ter mais de 18 anos de idade e 

destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente 

informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) responsável Bethânia Marques Teles 

sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, 

que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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Apêndice C – Roteiro para entrevistas  

Instrumento de coleta de dados - Roteiro para entrevista 

 

Identificação 

  Data da entrevista: ____/_____/____. Horário: ______  

Nome: ____________________________________________________  

Naturalidade: ______________________________________________ 

Cidade em que mora atualmente:________________________________ 

Estado civil:_________________ Sexo:______   Idade:_____________  

Curso:___________________________________ Período: __________ 

Turno: matutino (  ) vespertino (  ) noturno (  )  integral (   ) 

Contato: _____________________ Email: _______________________ 

Renda familiar (organizar faixas de renda de maneira a assinalar de forma objetiva essa 

informação) 

Área de trabalho na atualidade:  

Função que desempenha no trabalho: 
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Questões 

1. Você poderia me falar livremente sobre sua composição familiar e as condições de vida 

e trabalho de sua família? A renda do seu trabalho contribui de que forma para o sustento 

de sua família?  

2. Com quantos anos começou a trabalhar? Como foram suas experiências? Comente sobre 

os locais, tipo de vínculo, média de salário (se quiser informar), jornada diária. 

3. E atualmente, qual seu trabalho? tipo de vínculo empregatício você tem (carteira 

assinada, trabalha por conta própria, é dono do próprio negócio – que tipo)?  média de 

salário (se quiser informar)? jornada diária/semanal? 

4. Já ficou desempregado? Por quanto tempo? Como foi para você? 

5. Já participou de alguma organização coletiva no trabalho? Por exemplo, sindicatos? Se 

sim, comente a experiência. 

6. Como é sua rotina de trabalho? Você está satisfeito com seu emprego? Quais os 

principais motivos para você estar nesse emprego? 

7. O que você considera como um bom emprego? 

8. Os empregos em que você trabalhou exigiram algum tipo de formação 

especifica/qualificação profissional? Nos fale sobre. E o seu emprego atual a exige 

formação específica?  

9. Você considera que o desempenho das funções que realiza no trabalho te forma? Como 

isso acontece? Nos fale sobre como o próprio trabalho ajuda a te formar para o 

desempenho da atividade que executa. 

10. Para você o que significa ser trabalhador(a)? Por que? 

11. Você acredita que o trabalho pode ter influência nas suas escolhas e das outras pessoas? 

12. Me fale sobre sua trajetória escolar, e como foi o ingresso no ensino superior. Quais 

foram os motivos que te levaram a cursar uma graduação? O seu curso foi sua primeira 

escolha? Porque?  

13. Essa é sua primeira graduação? Se já fez outra, fale sobre e nos diga o motivo de retornar 

à universidade para outra graduação. 
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14. Comente como é sua rotina na universidade. Do que você mais gosta e menos gosta? 

Como é sua participação nas atividades extra aulas? 

15. Quais eram as expectativas que você tinha com o curso e com a universidade? Elas 

mudaram? Se sim, comente.  

16. Você sabe o que é a assistência estudantil? Já participou ou participa de algum desses 

programas? Porquê? (se não souber, irei explicar).  

17. Como é conciliar o tempo de trabalho com o tempo de estudo? Em que aspectos você 

acha que sua formação se difere dos estudantes que não trabalham?  

18. Comente como é ser estudante e trabalhador na universidade? 

19. Quais as contribuições e/ou dificuldades que seu emprego pode trazer para sua 

graduação? E o inverso? O que um curso de graduação significa para você no que diz 

respeito ao mercado de trabalho e ao próprio trabalho (desempenho da atividade)? 

20. O que pode dizer sobre a importância do Ensino Superior hoje na sua vida e na vida do 

jovem brasileiro que trabalha?  

21. O que mais você gostaria de acrescentar nessa entrevista da sua experiência de conciliar 

trabalho com a graduação? 

22. Você tem acordo com o uso de seu depoimento para fins de pesquisa e publicação, 

observando todos os cuidados éticos que devem ser considerados? 

 

 

 


