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Resumo
Os jovens são um dos públicos mais afetados pelas transformações do mercado de trabalho,
estando mais suscetíveis a situações de desemprego e de inserção em trabalhos precários. Em
paralelo ao desemprego juvenil, outro fenômeno tem ganhado destaque nos últimos anos: a
juventude nem-nem. Jovens nessa condição estão fora do mercado de trabalho, de iniciativas
educacionais e de formação profissional. Diante dessas caraterísticas, o fenômeno tem gerado
preocupação entre órgãos governamentais e levantado questionamentos sobre a importância e
significados atribuídos ao trabalho por jovens nessa condição. Com o intuito de compreender
os fatores relacionados à condição nem-nem e os motivos da permanência dos jovens na
mesma, esta pesquisa se propôs a investigar a relação entre o significado do trabalho e os
comportamentos de busca de emprego para jovens nem-nem. Especificamente, ela pretendeu
identificar a centralidade do trabalho para esse grupo; identificar que características
sociodemográficas estão relacionadas com o significado do trabalho e com os
comportamentos de busca de emprego; e investigar os motivos dos jovens estarem na
condição e suas perspectivas de futuro. Trata-se de pesquisa quantitativa com desenho de
métodos mistos incorporado. Participaram 224 pessoas com idades compreendidas entre 18 e
24 anos que responderam um questionário sociodemográfico, a ESAT-BR, a Escala de
Centralidade do Trabalho, os itens de centralidade do MOW, a Escala de Intensidade de
Busca de Emprego e duas questões abertas. Os resultados apontam para uma relação entre os
significados do trabalho e os comportamentos de busca de emprego. Ao mesmo tempo, a
associação entre varáveis sociodemográficas e os constructos investigados, e as respostas às
questões abertas, evidenciam que outros fatores estão relacionados com esse fenômeno, os
quais reafirmam a sua complexidade.
Palavras-chave: jovens; trabalho; desemprego.

Abstract
Young people are one of the groups most affected by the labor market transformations, as
they are more susceptible to unemployment situations. In parallel with youth unemployment,
another phenomenon has increased in recent years: NEET young people. They are not in
education, employment, or training. These characteristics are a cause for concern among
government organizations, and have raised questions about the importance and meaning of
work for young NEETs. In order to understand the factors associated with this condition, and
the reasons these young people stay in this condition, the objective of this research is to
investigate the relationship between the meaning of work and the job search behaviors for
young NEETs. Specifically, this research intends to identify the centrality of work for this
group; identify what personal and social characteristics are related to the meaning of work and
to job search behaviors; and investigate the reasons that young people remain in such
conditions, and their future prospects. This is a quantitative study with mixed methods
incorporated. In total, 224 people participated, with ages between 18 and 24 years. They
answered a personal and social questionnaire, an ESAT-BR, items about the centrality of
work and job search intensity, and two open questions. The results demonstrated a
relationship between the meaning of work and the job search behaviors. At the same time, the
association between the personal and social variables and the constructs investigated
demonstrate that other factors are related to this phenomenon, which confirm its complexity.
Keywords: young adults; work, unemployment.
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INTRODUÇÃO

As questões que atravessam a condição de ser jovem são múltiplas e complexas,
mas uma delas tem se consolidado como central no debate político, social e acadêmico
brasileiro: o trabalho. Isso porque de todas as características que se possa atribuir à
juventude brasileira, uma delas é recorrente e particular: ela é trabalhadora. Seja
ingressando precocemente no mercado, ou postergando essa entrada investindo em uma
maior qualificação profissional, o fato é que os jovens em algum momento se deparam
com a problemática da transição da inatividade para o emprego.
No Brasil, esse ingresso dos jovens no trabalho, tem sido permeado por
atravessamentos econômicos. Cada vez mais se constata que os postos de trabalho
tradicionais assalariados destinados a esse público têm sofrido reduções. Até a década
de 1980, se configuravam para eles oportunidades de trabalho amplas e regulares,
embora coexistentes com condições insatisfatórias como a superexploração, a
precariedade e a sub-remuneração. No entanto, nos anos 1990, devido às profundas
mudanças e dificuldades econômicas pelas quais passava o país, os altos índices de
inflação e com o movimento de introdução de tecnologia nos contextos de trabalho,
houve uma redução daquelas oportunidades de inserção nos setores modernos e
tradicionais para os trabalhadores brasileiros, e entre eles para os jovens (Pochmann,
2007).
Hoje, mais do que nunca, os jovens têm encontrado dificuldades em acessar o
primeiro emprego e em permanecer no posto de trabalho. As qualificações profissionais
e até mesmo o aumento da escolaridade parecem não mais garantir a estabilidade
ocupacional. Jovens de diferentes classes sociais têm se envolvido em um “verdadeiro
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percurso de combatentes” por uma ocupação, no qual as garantias são muito poucas e a
incerteza cada vez mais presente (Silva, 2009, p. 86).
Neste contexto, a juventude como uma fase de transição para o trabalho e
consequentemente para a vida adulta exige uma releitura. Com relação à esfera
profissional não há mais uma única trajetória para o trabalho, as possibilidades de
acesso ao mercado se tornaram múltiplas e a inserção nem sempre acontece. Enquanto
que para alguns, há a possibilidade de adiar a inserção e prolongar os estudos, com o
objetivo de um incremento na qualificação profissional, para outra parcela de jovens,
geralmente de classes mais baixas, há a urgência de trabalhar para ajudar no sustento da
família. Esses jovens se inserem precocemente nos contextos de trabalho e rodopiam
entre diferentes ocupações, vivendo constantes reinserções, geralmente em trabalhos
precários (Pais, 2005).
Diante disso, o primeiro contato do público juvenil com o mercado de trabalho
tem sido marcado de um lado por oportunidades temporárias, informais e precárias, e de
outro, pelo desemprego e pela realidade da não inserção (Castel, 2009). Com relação a
essa última, um fenômeno tem ganhado cada vez maior repercussão midiática: os jovens
que não estudam e nem trabalham ou nem-nem. Esse fenômeno, produto do capitalismo
flexível, é atravessado por diversas tendências macroestruturais, entre elas, o aumento
do déficit objetivo de oportunidades de emprego, a precarização crescente das condições
de trabalho e o desemprego crônico que afeta a determinados setores da juventude
contemporânea (Blanch, 2014). O contingente considerável de jovens nessa situação no
Brasil tem preocupado órgãos governamentais, uma vez que esse público juvenil não
atende as principais expectativas que recaem sobre ele: estar envolvido com um trabalho
e/ou buscar qualificação para conseguir uma ocupação (Pochmann, 2007).
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Ao mesmo tempo, a literatura científica interessada em investigar a condição
nem-nem está longe de chegar a um consenso sobre os motivos que levam os jovens a
mesma ou de propor uma definição conceitual unificadora. Apesar disso, é indiscutível
que esse fenômeno suscita alguns questionamentos que remetem a diferentes áreas do
saber, entre elas, a psicologia do trabalho. Isso, porque diante de uma sociedade que
durante décadas cultuou o trabalho, e definiu como marcador da transição para a idade
adulta, a inserção nas atividades produtivas, o fenômeno nem-nem parece indicar uma
mudança nos significados que os jovens têm atribuído ao trabalho, especificamente
enquanto atividade central na vida das pessoas (Blanch, 2014).
Nessa perspectiva, os jovens poderiam estar interessados em direcionar suas
energias e investir seu tempo em outras atividades que não o trabalho. Diante disso, essa
pesquisa se propôs a investigar quais os significados atribuídos ao trabalho por jovens
nem-nem e o grau de importância dessa esfera em suas vidas, buscando relacioná-los
com suas estratégias de inserção, especificamente, com os comportamentos de busca de
emprego. Dessa forma, o intuito é verificar se esses jovens têm se envolvido nessa
busca e se isso mantém alguma relação com os significados e a importância atribuída ao
trabalho por eles.
Além desses aspectos, procuraremos compreender o que jovens na condição
nem-nem têm pensado sobre o seu futuro profissional. Reconhecemos que planejar o
futuro nos dias de hoje tem sido um grande desafio para grande parte dos jovens,
mesmo para aqueles que possuem alguma inserção profissional (Dib & Castro, 2010).
Assim, diante das especificidades que envolvem aquela condição, acreditamos ser
pertinente também investigar essa dimensão entre jovens nem-nem. Por fim, associada à
indagação sobre o futuro, esse público também foi questionado sobre os motivos de
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estar sem estudar e trabalhar, o que permitiu a compreensão de outros aspectos
relacionados a esse fenômeno.
Diante do exposto até aqui, os três primeiros capítulos dessa dissertação têm por
objetivo apresentar elementos teóricos que subsidiam a investigação. O Capítulo 1
apresenta, a partir de uma breve retrospectiva histórica, o desenvolvimento da sociedade
do trabalho, suas transformações e as influências que elas exerceram não apenas sobre o
contexto econômico, mas também na relação entre a juventude e o trabalho. O Capítulo
2, por sua vez, volta-se para esse relacionamento, discutindo temas como inserção e
projetos profissionais, e caracterizando o fenômeno nem-nem. No terceiro capítulo são
sistematizadas as principais discussões sobre o significado do trabalho na psicologia e
apresentados estudos sobre o significado do trabalho para diferentes segmentos juvenis.
Após essa contextualização teórica, o Capítulo 4 apresenta o delineamento geral
da pesquisa e seus aspectos metodológicos, a saber: a definição dos participantes,
instrumentos, estratégias de coleta e de análise de dados. Em seguida, os resultados são
apresentados no Capítulo 5, e em sequência, a sua discussão e principais conclusões
(Capítulos 6 e 7, respectivamente).
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CAPÍTULO 1: O TRABALHO EM TRANSFORMAÇÃO: UMA VISÃO
HISTÓRICA

A história do trabalho e a relação do ser humano com essa dimensão é antiga,
longa e complexa. Neste percurso, um acontecimento revolucionou profundamente o
trabalho e trouxe desdobramentos nunca antes vistos: a consolidação do capitalismo
enquanto modo de produção. Para entender esse processo e suas influências,
poderíamos refazer um longo caminho, partindo das noções de trabalho nas sociedades
gregas e romanas, passando pelas concepções cristãs, até alcançar os dias atuais. No
entanto, não trilharemos esse percurso, e isso por dois motivos: primeiro, porque esse
conhecimento já está amplamente consolidado nas Ciências Sociais e afins; e segundo,
porque fugiríamos ao principal objetivo deste capítulo, que é entender como essas
transformações modificam a relação dos jovens com o trabalho. Portanto, sem
desconsiderar a importância irrefutável da História para compreendermos não só as
mudanças no trabalho, mas, sobretudo, suas influências subjetivas sobre as pessoas,
partiremos da já consolidada sociedade industrial para entender como se desenvolveu
aquela relação.
A categoria trabalho como conhecida atualmente é uma construção da
Modernidade, em cujo cerne se estruturou a sociedade industrial. Neste momento
convergiram determinadas condições históricas e materiais que possibilitaram a
consolidação do capitalismo enquanto modo de produção dominante e a constituição de
uma classe trabalhadora, por meio do processo de compra e venda da força de trabalho
(Braverman, 1987). Nesse contexto, o trabalho se afirmou como atividade organizadora
da vida em sociedade. Tal constatação nos permite dizer que nas sociedades que
antecederam a Revolução Industrial não era possível falar em trabalho enquanto uma
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categoria explicativa do funcionamento dessas sociedades, visto que nelas, essa
atividade era pouco valorizada e considerada degradante (Sanson, 2009).
É com a Revolução Industrial, ainda no século XVIII, que a introdução da
máquina a vapor, a instauração e crescimento do sistema fabril e a disponibilidade de
mão-de-obra operária, para citar alguns fatores, revolucionaram a organização da
produção e a economia de uma forma nunca antes vista (Pereira & Gioia, 2012b). As
mudanças foram evidentes: o indivíduo ficou a serviço da máquina, que passou a
determinar o processo e o ritmo de trabalho. Assim, com a mecanização, a função do
trabalhador ficou limitada, por perder o controle do processo produtivo, antes realizado
no sistema doméstico feudal e nas manufaturas (Pereira & Gioia, 2012a).
Havia nessa sociedade industrial nascente, um grande contingente de mão-deobra disponível, e isso foi possível graças ao atendimento de algumas condições.
Segundo Braverman (1987), este processo de compra e venda da força de trabalho se
constituiu quando:
Em primeiro lugar, os trabalhadores são separados dos meios com os quais a
produção é realizada, e só podem ter acesso a eles vendendo sua força de
trabalho a outros. Em segundo, os trabalhadores estão livres de constrições
legais, tais como servidão ou escravidão, que os impeçam de dispor de sua força
de trabalho. Em terceiro, o propósito do emprego do trabalhador torna-se a
expansão de uma unidade de capital pertencente ao empregador, que está assim
atuando como um capitalista. O processo de trabalho começa, portanto, com um
contrato ou acordo que estabelece as condições da venda da força de trabalho
pelo trabalhador e sua compra pelo empregador (p. 54).
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Além disso, nesse contexto, era impossível ao trabalhador independente
concorrer com a máquina que produzia mais em menos tempo e a preços mais
acessíveis (Huberman, 1981). Uma das consequências disso foi a introdução da mão-deobra em massa nas indústrias, para realizar atividades que caracteristicamente não
exigiam qualificação. Nesse período, todos aqueles que podiam vender sua força de
trabalho assim o faziam, independentemente de sua condição de gênero ou idade,
submetendo-se a longas e exaustivas jornadas (Pereira & Gioia, 2012b).
Com o advento da indústria, as fábricas cresceram em número, mas também em
necessidades que demandaram ajustes para garantir e expandir a produção. A
complexidade da organização do trabalho nesses espaços exigiram estudos científicos e
inovações, como os desenvolvidos por Frederick Winslow Taylor e Henry Ford.
Contemporâneos, o primeiro buscou aplicar métodos científicos à organização da
produção, com o intuito de otimizá-la por meio da racionalização e do controle do
tempo. Além disso, promoveu uma separação entre trabalho manual e intelectual: de um
lado estavam as pessoas sem qualificação, facilmente substituíveis, destinadas a colocar
em prática as tarefas prescritas; de outro, os gerentes, que concebiam o processo
produtivo e controlavam os trabalhadores (Braverman, 1987).
Henry Ford, por sua vez, reconfigurou a organização da produção até então
conhecida, ao introduzir a linha de montagem em sua indústria automobilística e ao
instituir a jornada de trabalho de oito horas, a cinco dólares. Em parte, as inovações que
Ford empreendeu foram expansões de tecnologias já existentes em sua época. No
entanto, ao racionalizar o uso dessas tecnologias, reforçar a divisão do trabalho e fazer
com que o processo produtivo fluísse até um trabalhador, seu aumento de produtividade
foi sem precedentes (Harvey, 2009).
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Contudo, as consequências do fordismo foram mais complexas e não se
restringiram as mudanças na organização do trabalho. Em primeiro lugar, Ford
reconhecia que uma produção em massa levava ao consumo em grandes proporções, e
que esses aspectos estavam relacionados com um novo tipo de sociedade: “um novo
sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e direção do
trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia; em uma palavra: um novo tipo de
sociedade racionalizada, modernista, populista e democrática” (Harvey, 2009, pp. 147148).
Ford acreditava que esse novo modelo de sociedade seria possível se a força
corporativa fosse corretamente aplicada. Assim, a jornada de oito horas a cinco dólares
exemplificava essa tentativa, pois ao mesmo tempo em que objetivava disciplinar os
operários para o trabalho na linha de montagem, queria oferecer aos trabalhadores
tempo livre para consumir os produtos disponíveis no mercado a quantidades cada vez
maiores. Para isso, os trabalhadores deveriam ser orientados sobre como gastar seu
salário, o que motivou Ford a enviar milhares de assistentes sociais às casas dos seus
operários para se certificar de que o “novo homem” do sistema de produção em massa,
tinha uma vida moral e familiar adequada e capaz de realizar o consumo esperado
(Harvey, 2009).
Em seu auge, as principais características dessa sociedade industrial, poderiam
ser assim resumidas: (a) a maior parte da classe trabalhadora estava concentrada nas
fábricas, e as empresas se organizavam segundo o modo de produção industrial; (b) o
trabalho tornou-se cada vez mais parcializado (divisão social do trabalho); (c) houve a
sincronização do indivíduo com o tempo incorporado pela máquina; (d) predominaram
os critérios de produtividade e excelência; (e) produção e consumismo em massa; (f)
maior mobilidade social e demográfica; (g) crescimento de uma classe média cada vez
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mais consistente, acompanhado de uma redução nos níveis de desigualdade social; (h)
crescimento da urbanização e da escolaridade; (i) crença no progresso irreversível e em
um crescente bem-estar, entre outros (De Masi, 2001).
Pelo exposto, é possível perceber que os efeitos da indústria não se restringiram
a organização da produção. O enaltecimento do consumo e do livre comércio, tão
necessários ao desenvolvimento do capital, foi reforçado no campo ideológico por meio
da divulgação de ideais de liberdade, igualdade e individualismo (Pereira & Gioia,
2012b). Nesse novo contexto social que se consolidou, o trabalho passou a ser associado
à noção de emprego (atividade assalariada), compreendido como mercadoria, tornandose uma figura organizativa da vida coletiva e pessoal.
O trabalho ainda se afirmou como uma importante categoria sociológica. Isso
porque ele foi assumindo um papel central na vida das pessoas, na organização do
tempo e da vida em sociedade. Segundo Offe (1989), o trabalho paulatinamente passou
a se desvincular de outras esferas sociais, estabelecendo limites entre espaço doméstico
e espaço produtivo. Assim, o trabalho passou a ser associado a uma atividade realizada
em um espaço preciso, com duração determinada e remunerada, e a consumir grande
parte do tempo das vidas das pessoas, cooptando inclusive, o seu tempo livre
(Pochmann, 2007).
Além de estruturar o cotidiano das pessoas, o trabalho também influenciou a
organização do ciclo de vida delas. Antes do advento da industrialização e da
consolidação do capitalismo enquanto modo de produção dominante, não havia uma
divisão clara entre fases da vida. Predominava no feudalismo o mundo adulto, no qual
as crianças eram desde cedo inseridas, aprendendo seus costumes e modos de ser. É
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apenas a partir do final do século XVII, que esse cenário passa a se modificar, devido às
mudanças no contexto econômico, escolar e familiar (Ariès, 2006).
Dentre essas mudanças, é importante destacar que a passagem entre feudalismo
e capitalismo foi marcada dentre outras coisas, por avanços tecnológicos que permitiram
a redução da mortalidade (sobretudo a infantil) e o aumento da expectativa de vida. As
crianças passaram a viver mais, fator que contribuiu para modificar as relações internas
dessas com os demais membros da família. Assim, foi se constituindo a necessidade por
parte dos pais em investir em suas “crias”, sobretudo em sua educação. Uma série de
medidas de interferência pública reforçou essa visão, ao proibir o trabalho infantil e a
possibilitar que os filhos da classe operária se envolvessem com a escola e postergassem
o seu ingresso no mercado de trabalho (Vieira, 2009).
A necessidade de mão-de-obra com uma qualificação básica requerida pela
indústria fez com que esse processo de preparação que se iniciava na infância, se
estendesse por outras fases da vida. Assim, esse prolongamento, permitiu o surgimento
de novas categorias etárias, como a juventude. Essa última passou a ser compreendida
como um estágio intermediário, de transição entre a adolescência e idade adulta. Dos
jovens era esperado que ao permanecer na dependência econômica dos pais, eles
tivessem condições de investir em sua educação e formação, para no futuro, estarem
aptos a assumir outros papeis sociais, tipicamente adultos, associados à vida familiar
(constituição de uma família) e profissional (inserir-se no mercado de trabalho)
(Pochmann, 2007).
Após a preparação escolar, representada para os jovens da classe trabalhadora,
pela conclusão do ensino médio público, e para os da classe dirigente, pela finalização
do curso universitário, o ingresso no mercado de trabalho era quase que imediato
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(Otero, 2011). Na sociedade salarial caracterizada pelo considerável número de
empregos e pela estabilidade dos mesmos, uma vez inseridas, as pessoas permaneciam
na mesma organização de trabalho praticamente até o fim de suas atividades laborais,
buscando uma progressão linear e vertical nos seus empregos (Chanlat, 1995).
Nessa época, o trabalho ainda alcançou o posto de principal valor da
modernidade. A ele foram atribuídas muitas virtudes e benefícios, como o aumento da
riqueza, a diminuição da miséria, sua contribuição para a manutenção da ordem e do
rumo da espécie humana. O trabalho servia como um marcador para os projetos de
futuro das pessoas, substituindo o caos pela ordem previsível da sequência de eventos
da vida humana (Bauman, 2001).
O trabalho era a atividade em que se esperava que todas as pessoas estivessem
envolvidas, não por escolha, mas por destino. Segundo Bauman (2001),
O “trabalho” assim definido era um esforço coletivo de que cada membro da
espécie humana tinha que participar. O resto não passava de consequência:
colocar o trabalho como “condição natural” dos seres humanos, e estar sem
trabalho como anormalidade; denunciar o afastamento dessa condição natural
como causa da pobreza e da miséria, da privação e da depravação; ordenar
homens e mulheres de acordo com o suposto valor da contribuição de seu
trabalho ao empreendimento da espécie como um todo; e atribuir ao trabalho o
primeiro lugar entre as atividades humanas, por levar ao aperfeiçoamento moral
e à elevação geral dos padrões éticos da sociedade (p. 158).
Além disso, a atividade produtiva passou a servir como suporte à cidadania. Por
meio do seu exercício, as pessoas poderiam ter acesso a bens e serviços e a se inserir
social e culturalmente. Por outro lado, aqueles que não tinham trabalho, eram vistos
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como ociosos, preguiçosos ou vagabundos. Um conjunto de inativos, excluído do
sistema social e que se tornou foco de intervenção governamental (Castel, 2009). Essa
visão era reforçada por um discurso que valorizava o trabalho enquanto uma “ética
inspiradora de atitudes morais como a laboriosidade e o profissionalismo e de virtudes
laborais, como o esforço, a constância, o rigor e a disciplina” (Blanch, 2014, p. 414,
tradução nossa).
No entanto, esse mundo a primeira vista perene, passou a dar seus primeiros
sinais de crise ainda em meados da década de 1960, primeiramente nos Estados Unidos,
após um longo período de acumulação, e alguns fatores contribuíram para a gênese
desse fenômeno. Em primeiro lugar, a reestruturação econômica dos países europeus e
asiáticos devastados pela Segunda Guerra Mundial, colocou-os como concorrentes
potenciais de mercados consumidores, até então monopolizados pelas nações de
industrialização avançada. Nesse contexto, um novo mercado consumidor se delineou
com necessidades por produtos novos e diversificados, diante das quais a rigidez do
modo de produção fordista não era suficiente para supri-las. Como consequência, a
redução da produtividade nas fábricas levou a demissão de trabalhadores, que na época
protagonizaram greves, na luta tanto por garantia de emprego, quanto pela melhoria das
condições de trabalho degradantes antes postas (Harvey, 2009).
A desvalorização do dólar e o aumento da inflação estimularam a instauração de
uma crise mundial no mercado imobiliário, como também impulsionaram a
desestruturação das organizações financeiras, elementos esses que contribuíram para a
construção de um cenário de profunda recessão econômica. Para se reerguer, as
economias entraram em um período de reorganização e racionalização do processo
produtivo e da força de trabalho, por meio da aplicação da tecnologia, da criação de
novos produtos para o consumo e da dispersão geográfica da indústria (Harvey, 2009).
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A reorganização do sistema capitalista, desencadeado a partir dessa crise,
caracterizou

a

chamada

reestruturação

produtiva.

Ela

envolveu

“profundas

transformações nos processos de trabalho e de produção, na estrutura das empresas, na
redefinição do papel do Estado, na desregulamentação das relações entre capital e
trabalho e na inovação tecnológica de base microeletrônica” (Baumgarten & Holzmann,
2011, p. 315). As estratégias adotadas pelo capitalismo nesse momento alcançaram
proporções mundiais, não só por desestruturarem as relações de trabalho, mas também
por fortalecerem iniciativas neoliberais, manifestadas no enxugamento do Estado, nas
privatizações de empresas estatais e no fortalecimento do mercado financeiro. No nível
micro, as estratégias da reestruturação produtiva se traduziram na diminuição do
tamanho das empresas, na reorganização dos processos de trabalho e na transformação
das relações contratuais, que se tornaram cada vez mais flexíveis (Baumgarten &
Holzmann, 2011).
Para lidar com demandas cada vez mais complexas de consumo, se tornou
imprescindível para as empresas, se utilizar de um profissional multifuncional e
qualificado, capaz de realizar um amplo conjunto de tarefas e a se adequar as
necessidades mutantes do mercado. Adaptar-se, nesse contexto, significou não só se
qualificar para atender as exigências, mas também se submeter às novas modalidades de
trabalho cada vez mais presentes: temporário, por conta própria, à domicilio,
caracterizadas pela informalidade e precarização (Baumgarten & Holzmann, 2011).
A produção feita para o consumo, a demanda por trabalhadores específicos e
uma sintonia cada vez maior com as necessidades dos consumidores, características
típicas do toyotismo, também estimularam o desaparecimento de profissões, tidas como
não mais necessárias nessa nova conjuntura. A consequência dessa redução de postos de
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trabalho foi o aumento do desemprego estrutural e o fortalecimento daquelas
modalidades de trabalho (Antunes, 2010).
A heterogeneidade das formas de trabalho contribuiu para que novas
possibilidades de inserção profissional também se delineassem. Nesse contexto, paralelo
ao trabalho típico, passou a crescer o trabalho atípico e precário. Tal precarização foi e
ainda é representada pela ausência de proteção aos trabalhadores por meio de direitos e
benefícios outrora assegurados. Em nome da garantia de competividade e lucro por
parte das empresas, o trabalhador, cada vez mais isolado, tem sua perspectiva
profissional reduzida e a perda de direitos importantes, como férias, descanso
remunerado, licença saúde, estabilidade dos rendimentos, entre outros (Galeazzi &
Holzmann, 2011).
É nesse mercado laboral caracterizado pela incerteza, insegurança, falta de
garantias, precariedade e desemprego, que os jovens têm se deparado com o desafio de
iniciar a sua vida profissional. Nesse contexto, ninguém pode se sentir verdadeiramente
seguro. Empregos e empresas fixas parecem fazer parte de um passado distante, e não
há garantias que o atendimento das habilidades exigidas pelo mercado, permita o acesso
a uma ocupação e a permanência nela. As pessoas estão expostas a complexa e
imprevisível dinâmica dos mercados, que funcionam sobre a lógica da produtividade,
competitividade, racionalização e flexibilidade (Bauman, 2001).
Os jovens em particular, estão mais sensíveis a essas transformações do mercado
de trabalho. Essa afirmação é possível graças a algumas particularidades que envolvem
a relação entre a juventude e o trabalho. Como mencionado, tradicionalmente essa etapa
da vida é considerada um momento de transição para o desempenho das atividades
produtivas após a finalização do ciclo de educação formal. No entanto, essa passagem
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estável e automática para o mundo do trabalho não é mais uma realidade para uma
parcela considerável de jovens no mundo, uma vez que são eles, os mais afetados pelo
desemprego e os mais facilmente cooptados por trabalhos precários (Corseuil, Foguel,
Gonzaga, & Ribeiro, 2014).
No entanto, o fenômeno do desemprego juvenil em si não é novo, ou seja, sua
existência não tem como única explicação a reestruturação produtiva. Porém, nos
últimos anos, ele tem atingido proporções significativas. Em parte, isso se explica pelo
fato das taxas de desemprego juvenis serem mais sensíveis aos choques econômicos. No
período de crise, por exemplo, entre os anos de 2007 a 2011, houve uma progressão do
desemprego juvenil a nível mundial, que atingiu cerca de 4 milhões de pessoas
(Organização Internacional do Trabalho [OIT], 2012).
Nessa mesma direção, um levantamento realizado pela OIT destacou que
durante as últimas décadas, o desemprego juvenil manteve-se em média três vezes mais
elevado do que o adulto, chegando a ser cinco vezes maior em alguns países do mundo.
Já no Brasil, em 2013, a taxa de desocupação entre pessoas de 15 a 29 anos alcançou
12,2 por cento, enquanto que para a faixa etária dos 30 a 49 anos, foi de 4,6 por cento
(Instituto Brasileiro de Geografia [IBGE], 2014).
A crise econômica deflagrada em 2008 apenas evidenciou a crise do desemprego
jovem, sobretudo, em relação à qualidade dos empregos destinados a esse público. A
taxa de atividade dos jovens caiu de 52,9 para 48,7 por cento entre os anos de 2000 e
2011. Já a porcentagem dos que estavam empregados nesse mesmo período, passou de
46,2 para 42,6 por cento. Esses números são preocupantes se pensarmos que a oferta de
postos de trabalho para os jovens não acompanhou o crescimento dessa população nos
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últimos anos. No ano de 2012, uma em cada cinco pessoas tinham de 15 a 24 anos de
idade, o que correspondia a 1,2 milhões de pessoas (OIT, 2012).
Apesar dessas constatações, é preciso reforçar que o desemprego juvenil é
apenas uma faceta dentre muitas que constituem a complexa relação entre juventude e
trabalho. Além do desemprego, a população juvenil também é a mais afetada pelo
déficit de trabalho digno, de baixa qualidade, pelos baixos salários e informalidade.
Diante da ausência do emprego formal, os jovens desenvolvem alternativas para ganhar
a vida, grande parte delas, informais (Pochmann, 2004). No Brasil, essas estratégias são
comuns: a taxa de informalidade entre os jovens de 15 a 29 anos em 2013, por exemplo,
correspondia a 38,16 por cento. Embora tenha ocorrido uma redução importante nesse
índice (no ano 2000 chegou a 55, 17 por cento), ele ainda é preocupante, sobretudo, se
considerada a faixa etária dos 18 aos 19 anos, cuja taxa é de 45,95 por cento (OIT,
2015).
Portanto, diante dessa marcada instabilidade, os jovens a partir de sua condição
social e econômica, desenvolvem estratégias para garantir o seu “lugar ao sol”. Nesse
ponto é preciso salientar que embora o desemprego juvenil e todas as questões a ele
associadas, seja um fenômeno global, ele atinge os diversos segmentos juvenis de
formas diferenciadas. Isso significa dizer que, enquanto que para alguns jovens que
agregam melhores recursos econômicos, há o movimento de proteção e preparação para
atender as exigências do mercado e nele se inserir, representado pela possibilidade do
prolongamento dos estudos e inserção tardia no trabalho (embora não haja com isso
garantia de proteção contra a instabilidade ocupacional), para outros, de classes mais
baixas, há a urgência em se alcançar um emprego, inserindo-se precocemente no
trabalho, geralmente em atividades precárias (Almeida & Klein, 2015; Pochmann,
2007).
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Logo, não é possível compreender a vivência dos jovens com o trabalho como
uma experiência una: ela se diferencia a partir de características como raça, classe
social, renda, escolaridade, e região geográfica, para citar algumas. Essa compreensão
coaduna com a vertente sociológica que defende a existência de juventudes, no plural,
termo esse que reflete a complexidade de significados e possibilidades de ser jovem não só no que se refere ao trabalho - e que ultrapassam os critérios de idade (Margulis,
2001; Pais, 1990).
Diante do exposto, é possível identificar que a pretensa sequência linear de
eventos normativos que tradicionalmente caracterizaram a juventude e demarcaram a
transição para a idade adulta - inserção laboral e por consequência, casamento e
constituição de família -, ora não se concretizam, ora se realizam de forma fragmentada
e descontínua, sobretudo devido à precarização do cenário sócio-laboral (Pochmann,
2007; Santos, 2013).
Ademais, a vivência da experiência laboral humana em meio à imprevisibilidade
tem levantado alguns questionamentos sobre se o trabalho continuaria sendo um
elemento aglutinador central da vida social humana. Dessa forma, a centralidade do
trabalho na sociologia passou a ser questionada e outras dimensões da vida como a
família, o lazer, a religião, para citar algumas, passaram a ser apontadas como esferas
que seriam mais importantes para as pessoas. Pesquisas realizadas com jovens também
começaram a apontar que esses, provavelmente estariam buscando outros objetivos por
meio do trabalho, e que essa não seria a esfera para a qual estariam canalizando a maior
parte de sua energia e tempo - outras dimensões seriam priorizadas, como a família, o
lazer e a busca por qualidade de vida e saúde (Leask, Fyall, & Barron, 2014; McDonald,
Pini, Bailey, & Price 2011).
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Pelo exposto, é possível compreender que a relação entre juventude e trabalho
tem adquirido contornos próprios e gerado preocupação, sobretudo devido à dificuldade
dos jovens em conseguir emprego. Essa realidade impulsionou o desenvolvimento de
investigações sobre a inserção profissional desse público, comportamentos de busca de
emprego e perspectivas de futuro profissional, apresentadas no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO 2: JUVENTUDE E TRABALHO

As transformações no mundo do trabalho, e a reestruturação produtiva delas
decorrente, modificaram as formas de inserção dos jovens na esfera produtiva, a
preparação para esse momento e a relação com o futuro profissional. Como
apresentando no capítulo anterior, a transição para o mundo do trabalho se caracterizava
como um evento biográfico instantâneo, que organizava narrativas de vida e de futuro.
A entrada no trabalho, a saída da casa dos pais e a constituição de uma família,
compunham uma trajetória linear, firmada na previsibilidade (Rocha-de-Oliveira, 2012).
No contexto brasileiro, até a década de 1980, havia certa estabilidade no padrão
de inserção profissional dos jovens. Durante o período de formação escolar, eles
passavam por uma rápida inatividade, substituída logo em seguida, pelo emprego. Os
postos de trabalho oferecidos eram os melhores possíveis: assalariados e com carteira
assinada. No entanto, essa não era uma realidade homogênea, uma vez que esses
trabalhos coexistiam com a exploração do trabalho infantil e adolescente, e com
atividades não assalariadas e sem registro (Pochmann, 2007).
No entanto, durante os últimos anos, aquela inserção automática e estável, tem
apresentado alterações inegáveis, em parte devido à consolidação da reestruturação
produtiva e as suas consequências. No Brasil, é perceptível que a economia não tem
gerado oportunidades de trabalho suficientes e de qualidade, e que os jovens, mesmo
atendendo as exigências de qualificação das empresas, não têm conseguindo uma
colocação no mercado. Além do desemprego, o considerável número de jovens no setor
informal e sem trabalhar e estudar tem preocupado entidades governamentais, os
próprios jovens e suas famílias, ao mesmo tempo em que motivam o desenvolvimento
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de investigações com o intuito de compreender as formas de inserção dos jovens e suas
perspectivas profissionais (Castro & Andrade, 2013).
2.1. Inserção profissional dos jovens, busca de emprego e projetos profissionais
Os primeiros estudos sobre a inserção profissional dos jovens ganharam
visibilidade ainda na década de 1970, na França. Nessa época, o termo ainda em
construção, passou a ser utilizado nas pesquisas como alternativa à terminologia
entrada na vida ativa, porque parecia melhor caracterizar a dificuldade de um número
crescente de jovens em conseguir uma ocupação no mercado de trabalho (Rocha-deOliveira & Piccinini, 2012).
Nesse contexto, não só jovens pertencentes a alguns grupos mais vulneráveis (p.
ex., mulheres e minorias étnicas) se deparavam com a dificuldade em realizar a
transição escola-trabalho, mas jovens ricos também. Na década seguinte, devido ao
aumento dos índices de desemprego juvenil e da exclusão social, os estudos sobre a
inserção profissional de jovens no contexto francês se intensificaram e dividiram-se em
duas grandes vertentes: uma econômica e outra sociológica. Os estudos da abordagem
econômica entendem a inserção profissional como um processo por meio do qual,
pessoas que nunca tiveram um emprego, conseguem uma colocação no mercado de
trabalho, especificamente na área para a qual se formaram. Embora essa perspectiva
considere a dinamicidade desse mercado, ela compreende que os jovens devem
maximizar sua capacidade produtiva até alcançar um posto de trabalho fixo e coerente
com a sua formação (Rocha-de-Oliveira, 2012).
Por outro lado, a abordagem sociológica, cujo principal expoente é Claude
Dubar, defende que a inserção dos jovens não pode ser explicada por meio de uma
lógica puramente econômica. Isso porque a dificuldade de acesso ao trabalho tem
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levado os jovens a comporem diferentes trajetórias, que envolvem diversos atores
sociais, situados em contextos históricos e institucionais determinados. Portanto, tal
dificuldade deve ser considerada um problema social, além de um processo individual e
coletivo, inscrito social e historicamente (Rocha-de-Oliveira, 2012).
No Brasil, os estudos sobre a inserção profissional dos jovens se dividem no que
diz respeito à aproximação a uma ou outra dessas perspectivas. O tema é alvo de
investigação de diferentes áreas do conhecimento como a psicologia e a educação, e não
há entre elas uma hegemonia teórica e metodológica. Apesar disso, é possível identificar
alguns pontos em comum entre os estudos realizados. Em primeiro lugar, há um
consenso de que os jovens têm tentado iniciar suas vidas profissionais em meio a um
mundo do trabalho de oportunidades fugazes e de acirrada competição. Isso, porque não
há emprego para todos, e as poucas oportunidades existentes são disputadas de modo
desigual com os adultos. Assim, para continuarem competitivos, os jovens são
incentivados a investirem em sua qualificação, na crença de que isso garantirá o
emprego, embora, tenhamos nos deparado cada vez mais com a não empregabilidade
dos qualificados. Essa perspectiva reforça a individualização do percurso pela busca de
um emprego, atribuindo tão somente às pessoas, o sucesso ou fracasso sobre sua
inserção profissional (Coelho, Estramiana, & Luque, 2014; Santos, 2013, Silva, 2012).
Ao mesmo tempo, a expansão de postos de trabalho precários tem colocado os
jovens diante de uma difícil “decisão”: não inserir-se ou inserir-se em trabalhos sem
remuneração, assalariado, mas sem registro em carteira, e por conta própria.
Atualmente, essas formas de inserção têm crescido entre os diversos segmentos do
mercado de trabalho, seja ele profissional, interno às grandes empresas, geral ou não
organizado. Nos dois primeiros, com postos de trabalho tradicionalmente protegidos e
destinados àqueles que investiram em sua formação, não há mais garantia de

35

estabilidade; já os dois últimos, tradicionalmente caraterizados pela instabilidade
contratual, flexibilidade e informalidade, cresceram tanto entre o segmento juvenil
escolarizado, quanto o não escolarizado. A partir do reconhecimento dessas dificuldades
comuns, pesquisas têm investigado os elementos envolvidos na inserção profissional de
públicos juvenis diferentes, corroborando com a compreensão de que a forma como se
configura essa inserção depende de algumas características, como a situação econômica
do país, a efetividade do sistema escolar e as condições financeiras da família
(Pochmann, 2007).
A inserção profissional de jovens provenientes de famílias com menores
rendimentos, por exemplo, exige vários arranjos para que possa se materializar. Em
algumas situações, os pais trabalham para investir em melhores escolas e em cursos de
qualificação para os filhos, na expectativa de que eles vislumbrem oportunidades
diferentes para seu futuro profissional. No entanto, na maioria dos casos, esse jovem é
impelido a procurar uma ocupação precocemente, tanto para ajudar nas despesas de
casa, quanto para custear a sua formação (Silva, 2012).
Para esses jovens, as oportunidades de trabalho não são as melhores: além de
postos precários e desprotegidos, a rotatividade é significativa. Após um período em
uma ocupação, esse jovem, um “interino permanente” nas palavras de Castel (2009, p.
528), transita entre períodos de desemprego, inatividade e trabalho, marcados pela
incerteza. Para Pais (2005), os jovens “rodopiam por uma multiplicidade de trabalhos,
intercalando inserções provisórias no mundo do trabalho com desinserções periódicas”
(p. 17).
Diante das oportunidades escassas, o posicionamento adotado é: na falta de
emprego, o que vier é lucro, mesmo que as condições de trabalho oferecidas não sejam
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as melhores. No entanto, essa não é uma perspectiva compartilhada por todos os jovens
desse segmento: há aqueles que não aceitam qualquer posto de trabalho, e investem em
sua formação, na expectativa de que isso garanta uma inserção de qualidade. Dentre as
possibilidades de qualificação, o curso superior é a prioridade, uma vez que ao diploma
é creditada a possibilidade de uma melhor inserção profissional (Graf & Diogo, 2009).
Enquanto essa possibilidade não se concretiza, os jovens sonham com dias
melhores. Na pesquisa realizada por Silva (2012), com jovens de baixa condição
socioeconômica, usuários de uma política pública de qualificação e inserção em
Salvador, se concluiu que os que já estavam empregados, sonhavam com uma
oportunidade de trabalho estável e decente. Contudo, o caminho trilhado para atingir
esse objetivo não é fácil.
Para conseguir emprego, além da qualificação, esses jovens se utilizam de outras
estratégias, e uma das principais é a rede social, especificamente, a família. Em pesquisa
realizada por Silva em 2010 com egressos do ensino superior, se identificou que jovens
universitários provenientes de famílias com rendimentos de até três salários mínimos,
tinham como principal canal de acesso a oportunidades de trabalho e indicações para
emprego, os seus familiares. Nesse contexto, as oportunidades de emprego são
caracterizadas pela precariedade e baixos rendimentos, o que em parte reflete a
realidade laboral vivenciada por seus próprios familiares/pais, também marcada por
essas características. Afora a família, outras fontes de informação sobre oportunidades
de emprego foram parcamente utilizadas.
Para Kanfer, Kantrowitz e Wanberg (2001) e Šverko, Galić, Seršić e Galešić
(2008), além da renda, a escolaridade também influencia a utilização de outras
estratégias de busca por um emprego. Em suas investigações, jovens menos
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escolarizados relataram menor envolvimento com os comportamentos de busca de
emprego. Para os autores citados, os poucos anos de estudo associados aos recursos
financeiros limitados, e a percepção do sujeito de que sua escolaridade não é suficiente
para atender as exigências demandadas pelo mercado de trabalho, contribuem para que
ele se envolva menos em comportamentos de busca de emprego.
A despeito disso, o fato é que o desemprego ainda é uma realidade recorrente
para a os jovens de baixa condição socioeconômica. Esse cenário tem contribuído para
que uma política que prega a necessidade do aumento da escolaridade e da formação
profissional como requisitos produtivos, ganhe destaque e se manifeste por meio do
investimento individual na qualificação, e de ações governamentais em parcerias com
Organizações Não-Governamentais (ONGs), que estabelecem programas e redes de
cooperação para o ensino e aprendizagem, com o intuito de capacitar o candidato a uma
vaga no mercado de trabalho, a dominar o conjunto de tarefas típicas de uma função ou
profissão. Essas iniciativas se fundamentam na compreensão de que o processo
educativo transfere aos jovens as competências necessárias para lidar com as exigências
da sociedade do conhecimento (Pochmann, 2007; Silva, 2009).
Por outro lado, jovens de níveis socioeconômicos altos, geralmente egressos de
cursos de nível superior, têm a possibilidade de estender a preparação para sua inserção
profissional, por meio da continuação dos estudos em nível de especializações, da
permanência na casa dos pais e do vínculo econômico com eles. Além dessa, outra
possibilidade vislumbrada é a do empreendedorismo - apontado como solução para a
inatividade - e o serviço público. Nesse contexto, o concurso público é valorizado, pela
não observância em seu processo seletivo de aspectos como sexo, idade, instituição de
formação e por proporcionar a desejada estabilidade ocupacional e salarial (Valore &
Selig, 2010). Além desses aspectos, Oliveira (2011) identificou que entre jovens

38

universitários, o emprego público também foi associado à oportunidade de dedicação a
outras esferas da vida, entre elas, a família, e a possibilidade de realizar um trabalho
congruente com seus valores e princípios.
Ainda nessa investigação, a qualificação se destacou como a principal estratégia
de entrada no mercado de trabalho. Para aumentar a sua empregabilidade, os jovens
relataram buscar alguns diferenciais, como estudar em uma universidade reconhecida,
dominar dois idiomas ou mais e as experiências de trabalho acumuladas. Com relação a
essas experiências, os universitários percebem tal exigência por parte das empresas, o
que em si, se torna um fator de preocupação entre eles (Oliveira, 2011). Paralelamente,
alguns pensam em ingressar em cursos de formação continuada, como investir em
cursos de pós-graduação. Essas estratégias de qualificação são valorizadas não só por
lhes dar condições de competir por uma vaga em empresas privadas, mas também por
viabilizar o sonho do negócio próprio e da carreira pública (Almeida, 2010).
Apesar desse investimento na formação, os jovens se preocupam sobre se
conseguirão se inserir em uma posição no mercado de trabalho, principalmente em uma
vaga coerente com a sua titulação e expectativas. Para alcançar esse objetivo, há a
influência do investimento em sua formação, como também da rede social acionada.
Para jovens de melhor condição socioeconômica, além da família, o círculo de amigos é
utilizado para se conseguir uma ocupação. Essa rede de contatos permite um maior
fluxo de informação sobre oportunidades de trabalho. Além disso, a qualidade dessas
informações possibilita que esses jovens sejam destinados para postos de trabalho
aparentemente mais estáveis. É interessante observar que entre os jovens de diferentes
condições socioeconômicas, o uso de outras estratégias de busca de emprego, como
entrega de currículo e leitura de anúncios em jornais, por exemplo, foi parcamente
mencionado (Silva, 2010).
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Semelhante aos jovens de baixa condição socioeconômica, nem todos os jovens
que agregam os melhores rendimentos estão dispostos a aceitar qualquer tipo de
trabalho. Ainda na investigação conduzida por Oliveira (2011), jovens que possuíam
qualificação suficiente para se inserirem em postos de trabalho oferecidos pelas
empresas privadas, mantinham uma postura crítica frente às condições laborais impostas
pelo mercado de trabalho, e preferiam não assumir as vagas disponíveis, e investir em
uma carreira pública.
Em linhas gerais, podemos identificar entre esses jovens uma tendência a adiar a
ida ao mercado de trabalho, juntamente com o retardamento da saída do sistema de
ensino. Esses dois elementos pertencem ao mesmo processo, que tende a caracterizar a
vivência da inserção profissional dessa parcela juvenil (Silva, 2009). Ao mesmo tempo,
esse período de moratória, pede em troca uma inserção quase que imediata após o
período de preparação, que frequentemente, não acontece (Castro & Andrade, 2013).
Diante das atuais condições do mercado de trabalho que influenciam a
possibilidade de inserção profissional, o que os jovens de diferentes condições
socioeconômicas podem planejar para o seu projeto profissional? Para Velho (2003), o
projeto envolve a antecipação no futuro das trajetórias e biografias das pessoas. Dessa
forma, por meio da memória, a qual permite uma visão retrospectiva de sua trajetória, o
sujeito formula seus projetos, e estabelece seus objetivos e meios para atingi-los. No
entanto, diante de uma sociedade moderna, atravessada por experiências contraditórias e
fragmentadas, a possibilidade de se projetar o futuro é questionada.
Para os jovens, especificamente, têm sido cada vez mais difícil antecipar
situações profissionais, e o futuro, revela-se mais como uma incerteza, um devir.
Ademais, ante ao limitado número de oportunidades que o mundo do trabalho oferece
no presente, e as condições econômicas de alguns jovens que restringem certos
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caminhos, torna-se uma tarefa difícil projetar o futuro profissional (D’Avila, Krawulski,
Veriguine, & Soares, 2011). Dessa forma, muitos se apegam as perspectivas possíveis,
desde que elas garantam boa remuneração e segurança para viabilizar a dedicação a
outras esferas da vida, como a família (Macêdo, Araújo, & Alberto, 2012).
Corroborando com essa perspectiva, Dib e Castro (2010) identificaram que o
não saber é um aspecto recorrente quando os jovens são questionados sobre o seu
projeto profissional. Para eles é difícil planejar algo quando ainda não se tem clareza
sobre as próprias preferências profissionais e quando a concretização das metas é vista
como um processo externo a eles. Por outo lado, de forma geral, mesmo aqueles jovens
que têm alguma clareza sobre o seu projeto profissional, tendem a encará-lo como
pertencente a um futuro distante, algo que deve ser buscado. Essas expectativas situamse no campo do desejo, provocando nos jovens esperanças, mas também temores frente
à possibilidade de haver idealizado em demasia o futuro (D’Avila et al., 2011; Maia &
Mancebo, 2010).
Ao mesmo tempo, é sabido que as perspectivas de futuro também tendem a se
diferenciar entre os jovens, quando são considerados aspectos pessoais e sociais. Entre
eles, a maternidade exerce influencia nessas projeções, fazendo com que a jovem mãe
tenha dificuldades em pensar sobre o seu projeto profissional, e seja levada até mesmo,
a abandonar antigos sonhos e a perspectiva de trabalhar fora, devido às
responsabilidades com a casa e a família (Ogido, 2011; Ogido & Schor, 2012). Além da
maternidade, de forma geral, a renda também se relaciona com as perspectivas de
futuro. Para jovens de baixa condição socioeconômica, o curso superior figura em seus
projetos profissionais, enquanto possibilidade de melhoria de suas condições de vida e
de ascensão profissional (Nascimento, 2009).
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Pelo exposto, nos questionamos sobre que trajetórias profissionais e perspectivas
de futuro profissional são possíveis para os jovens que cada vez mais têm se deparado
com um cenário social, político e econômico que reforça o crescimento de alguns
fenômenos, como o desemprego, a informalidade e a inatividade juvenil, representada
por um contingente de jovens que não trabalha e também não estuda, que será
caracterizado a seguir.
2.2. A juventude nem-nem
As dificuldades enfrentadas pelos jovens na transição entre a escola e a vida
ativa são múltiplas. Como explicitado na seção anterior, eles são os mais atingidos pelo
desemprego e pela precariedade. Além disso, as empresas são mais relutantes em
contratar jovens, argumentando para a pouca experiência profissional que eles têm.
Ademais, uma vez contratados, são eles os mais suscetíveis à demissão (OIT, 2012).
Nesse sentido, estar fora do mercado de trabalho envolve repercussões
específicas para o público juvenil, uma vez que o trabalho exerce influência no
desenvolvimento de sua identidade. Assim, o desemprego nesse momento da vida,
significaria uma quebra vital para os jovens, fazendo com que se sintam desvalorizados
diante da sociedade e de si próprios, já que o trabalho é tido como um instrumento de
expressão e de vinculação social e pessoal (Góngora, 2011).
Dentre os estudos que investigam a relação entre juventude e trabalho, tem se
destacado nos últimos anos, as pesquisas sobre o desemprego e a inatividade juvenil,
principalmente diante do crescimento do número de jovens que não estudam e nem
trabalham, conhecidos como nem-nem. Com a crise econômica de 2008, o número de
jovens nessa condição cresceu, sobretudo, nos países da Europa, popularizando o uso
dos termos NEET (not in education, emplyoment and training), Ni Ni e nem-nem. No
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entanto, apesar dessa difusão recente, o surgimento do termo NEET data da década de
1980, e incialmente, foi utilizado no contexto do Reino Unido, para classificar jovens
que apesar de estarem aptos para trabalhar, preferiam não fazê-lo. Em seu início, o
termo utilizado para se referir a essa condição foi “Status 0”. No entanto, devido a
razões políticas e a necessidade de uma melhor definição conceitual, ele foi substituído
pelo atual NEET (Serracant, 2014).
Segundo a International Labour Organization (ILO), o número de jovens que
não estudam e não trabalham no mundo aumentou 2,1 por cento entre os anos de 2000 e
2010, alcançando a marca de 15,8 por cento de jovens nessa condição. Isso significa que
um em cada seis jovens que fazem parte da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) são nem-nem. Apesar desse número, as
percentagens desses jovens variam entre os diversos países, a depender dos seus níveis
de desenvolvimento e das oportunidades educacionais e de emprego que oferecem aos
seus jovens (ILO, 2013). No entanto, o crescimento do número de jovens nessa
condição mesmo nos países desenvolvidos, aumentou a preocupação com esse público,
principalmente por parte de órgãos governamentais. Esse fator estimulou o
desenvolvimento de investigações com o intuito de compreender o fenômeno e os
motivos que levavam os jovens a estarem na condição nem-nem (Costa & Ulyssea,
2014).
Em termos conceituais, o fenômeno envolve uma heterogeneidade de definições.
Em linhas gerais, o conceito de juventude nem-nem contempla pessoas que estão na
faixa de idade assim classificada, e que não trabalham, não estudam e não desenvolvem
alguma atividade relacionada à sua formação profissional, incluindo pessoas
pertencentes à população ativa desempregada e a população inativa, que não estuda e
não busca emprego (Blanch, 2014).
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No entanto, sob o mesmo termo convivem uma variedade de condições, desde
jovens desempregados a longo prazo, desalentados, desempregados temporários,
pessoas com doenças ou deficiências, até jovens que esperam melhores oportunidades
profissionais, jovens ricos que podem ter seu tempo de inatividade custeado pelos pais e
jovens pobres que não conseguem se inserir no mercado de trabalho (Chen, 2009).
Diante da pluralidade de arranjos que podem caracterizar a condição nem-nem,
Reyes-Terrón e Elizarrarás-Hernández (2013) e Serracant (2014) defendem a adoção de
uma definição mais estreita, que contempla sob o mesmo termo, apenas aqueles jovens
que não estudam, não trabalham e não desejam desempenhar essas atividades. Assim,
desempregados que estejam procurando ou querendo trabalho, pessoas que
desempenhem qualquer tipo de atividade que envolva remuneração, pessoas doentes ou
com deficiências, não poderiam ser classificados como nem-nem (Serracant, 2014).
Contudo, apesar das tentativas de aproximação conceitual, não há um consenso
entre os autores sobre os motivos que levam os jovens a essa condição. Para uma das
perspectivas, eles desejam estudar e trabalhar, embora não tenham as condições para
desenvolver essas atividades, por não encontrarem opções de formação e trabalho diante
da falta de oportunidades estruturais (Escobedo, 2013). Em uma posição complementar
a essa, após uma análise das exigências do mercado, eles ainda podem julgar não terem
as competências exigidas pelos postos de trabalho oferecidos, e não buscarem sua
inserção. Por outro lado, estar sem estudar e sem trabalhar pode ser resultado de uma
decisão deliberada, tomada pelos jovens após avaliarem criticamente as condições
contratuais e salariais postas pelo mercado laboral (Navarrete, 2011). Para Blanch
(2014), essa decisão por não trabalhar, formaria o núcleo duro do fenômeno, composto
por jovens que não estudam, não trabalham, não desejam trabalhar, não o procuram e o
rechaçam abertamente.
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Nessa perspectiva, os jovens estariam desmotivados e desencantados com o
mercado de trabalho, e por isso, tenderiam a permanecer na condição nem-nem (Blanch,
2014). Benjet et al. (2012) sugerem ainda, que jovens nessa condição estão
desengajados com as principais instituições sociais, e entre elas, a educação, e portanto,
se mantêm na condição por longos períodos. Ademais, estar por muito tempo na
condição nem-nem, dificulta a saída da mesma, uma vez que, segundo os autores,
quanto maior o período nela, menor a intensidade de busca de emprego, o que
caracteriza um ciclo de difícil superação (Dorsett & Lucchino, 2012).
Com o intuito de compreender os motivos que levam os jovens a permanecerem
por muito tempo nessa condição, a literatura apresenta uma série de situações de risco
associadas, como ser sem-teto, expressar problemas emocionais e comportamentais, se
envolver com atividades criminosas e vir de famílias para as quais a falta de trabalho é
uma norma aceita (Bălan, 2014; Nardi et al., 2014; Simmons, 2014). Nardi et al. (2014)
e Seddon, Hazenberg e Simon (2013) classificam esse jovens como “complicados” e
“nucleares”, respectivamente, e ainda evidenciam que a perspectiva de futuro desses
jovens é vaga, irrealista e descompromissada, uma vez que esses julgam difícil sua
inserção educacional e profissional.
Apesar de essa realidade gerar preocupação, Menezes Filho, Cabanas e Komatsu
(2013) apontam que em média, a passagem dos jovens pela condição nem-nem é
temporária. Esses estariam nessa situação devido a circunstâncias individuais, mas logo
se reengajam no emprego e em iniciativas educacionais e de qualificação (Seddon et al.,
2013). Com o intuito de melhor caracterizar esse público, Nardi et al. (2014) propõe a
classificação dos jovens nem-nem em dois grupos: flutuantes e temporários. Os
primeiros apresentam uma falha de direção e motivação e oscilam entre diferentes
atividades até retornarem a condição nem-nem, após não conseguirem a inserção em
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atividades educacionais e de emprego. Já os temporários decidem tirar um tempo antes
de ingressarem em melhores oportunidades educacionais e profissionais. Portanto, eles
pretendem retornar a essas atividades, embora não tenham clareza sobre quando isso irá
acontecer.
Ainda nessa perspectiva, Nardi et al. (2014) compreendem que os jovens nemnem, em geral, acreditam que não existe trabalho disponível para eles ou que é difícil
conseguir um. Diante disso, destinam seu tempo livre para dormir. Não gostam de ir ao
cinema, teatro museus ou exposições. Envolvem-se menos em trabalhos sociais, como
voluntariados, instituições políticas e associações. Seu estilo de vida não é inteiramente
saudável: um em cada quatro nem-nem fazem uma atividade física e um em cada quatro
são fumantes. Com relação ao nível de escolaridade, os menos escolarizados demostram
menos interesse cultural, menos participação social e menos satisfação com seu estilo de
vida.
Pelo exposto, é possível compreender que essas perspectivas tendem a explicar o
fenômeno pela via do indivíduo e a culpabilizá-lo por sua condição, uma vez que
segundo essa concepção, depende dele a construção de sua trajetória escolar e
profissional. Essa tendência de individualizar o fenômeno foca nas pessoas e em suas
supostas deficiências, além de reforçar a conotação de ociosidade, parasitismo social e
estigmatização (Blanch, 2014). No senso comum, se difunde a ideia de que esses jovens
não querem estudar e trabalhar, elemento esse que fortalece a compreensão de uma
personalidade geracional, cujos representantes compartilhariam de valores e atitudes
defeituosas (Serracant, 2014).
Contrária a essas percepções, consideradas uma versão fraca da exclusão social,
há a perspectiva que salienta o papel das desigualdades sociais e das falhas nas políticas
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públicas como formas de entender a condição nem-nem (versão forte da exclusão
social). Ela defende que embora os fatores subjetivos sejam importantes para explicar a
situação nem-nem, eles devem ser entendidos a partir das condições objetivas da vida
das pessoas, como a estrutura local de oportunidades e as interações entre os mercados
laborais e a distribuição social de oportunidades de educação (Thompson, 2011).
Nesse sentido, Cardoso (2013) argumenta que a condição nem-nem é fruto da
junção de dois feixes: (a) os contextos de inserção social dos jovens, como a família, a
escola e o mercado de trabalho; e (b) as trajetórias dos indivíduos. Esses dois feixes são
marcados por diversos tipos de desigualdades, e atingem jovens que já deixaram a
escola para trabalhar, mas que não conseguem mais um emprego; jovens que decidiram
ou estão em condições de esperar ou se preparar por uma ocupação melhor; e mulheres,
que estão realizando outros projetos, como a maternidade e o casamento.
Essa perspectiva defende uma aproximação holística a situação dos jovens na
condição nem-nem, o que envolve considerar a influência do contexto macroeconômico
na compreensão desse fenômeno. Dessa forma, esses jovens seriam ambiciosos e
talentosos e desejariam uma inserção no mercado de trabalho, mas não trabalhariam por
não encontrar uma ocupação que corresponda as suas expectativas pessoais e
profissionais (David, 2014).
Corroborando com essa visão, Vargas-Valle e Cruz-Piñeiro (2012) defendem
que o fenômeno nem-nem encerra em si uma questão de exclusão social. Para os
autores, jovens com menor capital humano, cultural e social têm mais dificuldade em
conseguir um emprego e permanecer nele. Devido à dificuldade de se inserir em uma
primeira atividade de trabalho, e as condições laborais precárias que se perpetuam
durante a juventude, esse público tende a expressar um maior desencanto com o
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trabalho. Dessa forma, o sentimento de fracasso associado à sua trajetória escolar e
profissional representa uma porta aberta para a frustração, o desânimo e a apatia frente
ao futuro profissional (Castro & Andrade, 2013).
Chen (2009) ainda identificou uma associação entre oportunidades educacionais
e a possibilidade do jovem ser um nem-nem. Nesse caso, jovens de famílias que
agregam menores recursos financeiros e educacionais tendem a ter um menor
investimento em sua formação. Diante disso, a possibilidade de encontrar empregos de
baixa remuneração e em condições precárias é maior. Essas características do mercado
de trabalho estariam desencorajando os jovens a trabalharem e os impulsionando a
transitarem entre situações de emprego, desemprego e inatividade.
No Brasil, o fenômeno possui algumas particularidades, e para compreendê-las é
necessário entender a complexa relação entre juventude, educação e mercado de
trabalho. Um olhar atento a essa relação, permite identificar a existência de um ciclo
vicioso, explicitado na primeira seção desse capítulo: os jovens abandonam os estudos
para se inserirem em atividades produtivas, muitas delas precárias, informais e mal
remuneradas. No entanto, por possuírem baixa qualificação, permanecem por pouco
tempo nesses trabalhos, alternando, assim, períodos de atividade, desemprego e
inatividade (Santos, 2008).
Nessa complexa trama em busca por uma ocupação, o fenômeno nem-nem tem
ganhado destaque. No país, essa condição está intimamente relacionada com as
características do mercado de trabalho e do sistema educacional. Enquanto que na
Europa o número de jovens nem-nem nessa condição cresceu devido à falta de espaço
no mercado de trabalho após a crise de 2008, aqui, as razões são outras, a saber,
“educação pública pouco atrativa que não consegue manter o jovem estudando,
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estrutura familiar precária em classes de menor renda e dificuldade de permanecer no
emprego devido à baixa qualificação influenciada pelos poucos anos de estudo”
(Thimoteo, 2013, p. 38).
Segundo dados do IBGE (2014), no Brasil, 20,3 por cento dos jovens com
idades entre 15 e 29 anos não estudam e não trabalham, o que corresponde a 9,9 milhões
de pessoas. Dentre os grupos etários, a maior percentagem de jovens nem-nem se
concentra na faixa etária dos 18 aos 24 anos (54,8%). Com relação ao sexo, as mulheres
ainda são maioria nessa condição (68,8%), principalmente devido à gravidez (57,1%
tinham pelo menos um filho). A quantidade considerável de mulheres nessa condição
revela um forte componente de gênero da condição nem-nem, que em parte é explicado
pelo desempenho de papeis tradicionalmente atribuídos a elas, como os de mãe e dona
de casa (Camarano & Kanso, 2012).
Nesse ponto, há uma forte associação entre ter um filho com menos de um ano
de idade e ser nem-nem. Essa relação se torna mais forte, quanto menor é a renda da
mulher, ou seja, ser pobre e ter um filho ainda bebê, aumenta em 10 pontos percentuais
a chance de se estar na condição nem-nem. Contudo, contrariando o senso comum, um
levantamento realizado por Monteiro em 2013 sobre essa condição entre as mulheres,
revelou que a gravidez precoce não está associada com o abandono definitivo dos
estudos. Ela identificou que a quantidade de jovens mães na condição nem-nem que
tiveram seus filhos antes dos 18 anos, foi menor quando comparada a mães de outras
faixas de idade.
Apesar de, no geral, o fenômeno nem-nem ter atingindo de forma mais
significativa às mulheres, temos assistido nos últimos anos, ao crescimento da
participação delas no mercado de trabalho associada à queda da taxa de fecundidade. Ao
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mesmo tempo, o número de homens na condição nem-nem tem crescido, tanto entre os
com baixa escolaridade, quanto entre aqueles que concluíram o ensino médio. Quanto à
escolaridade, em 2013, a porcentagem de jovens na condição nem-nem homens e
mulheres, que haviam concluído os estudos, chegou a 46,6 por cento (IBGE, 2014;
Monteiro, 2013).
Os dados ainda revelam uma associação entre a condição nem-nem e a renda:
44, 8 por cento desses jovens vivem em domicílios com rendimento inferior a ½ salário
mínimo, enquanto que em lares com renda superior a 2 salários, a percentagem de
jovens nem-nem é de 5,1. Na configuração familiar, 48,3 por cento estão na condição de
filho e 26,8 na de cônjuge (IBGE, 2014). Dados semelhantes foram encontrados por
Camarano e Kanso (2012), que concluíram que jovens que não estudavam e não
trabalhavam moravam em domicílios de renda mais baixa. Nessas residências, 80% dos
rendimentos eram provenientes do trabalho, e os programas sociais, contribuíam com
aproximadamente 17% dos valores. Além disso, nesses contextos, ainda se observou um
menor número de pessoas trabalhando e uma maior dependência delas com relação à
renda do chefe da família.
Com relação ao nível de escolaridade do chefe da família, Camarano e Kanso
(2012) também identificaram uma relação entre a baixa escolaridade desse e a presença
de jovens nem-nem. No mais, a renda familiar apareceu como um fator influenciador da
alocação do tempo dos jovens entre o trabalho e o estudo. Nesse contexto, a renda
afetou positivamente a probabilidade de a pessoa estudar, sem trabalhar, e
negativamente, a de trabalhar sem estudar e de não exercer nenhuma das duas
atividades.
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Esses números, por si só, não revelam a complexidade dos fatores que conduzem
os jovens brasileiros à condição nem-nem. Fatores esses, que agregam desigualdades de
todos os tipos, tanto em seus contextos de inserção social (família, mercado de trabalho,
educação), quanto em sua trajetória individual, como explicitado anteriormente,
permitindo assim uma associação entre essa condição e a vulnerabilidade social na qual
esses jovens se encontram (Cardoso, 2013).
Seja qual for o motivo de estar na condição (perspectivas reduzidas no mercado
de trabalho, decisão própria ou esperança de um futuro profissional melhor) ou o tempo
nela (temporário ou permanente), algumas questões se colocam sobre esse fenômeno:
por que esses jovens estão sem trabalhar? Eles procuram trabalho? Se não o fazem, é
porque o trabalho deixou de ser importante para eles? Não estudam por falta de
perspectivas ou devido às condições financeiras? Em quais atividades investem o seu
tempo?
Esses questionamentos são importantes principalmente no contexto de uma
sociedade que durante décadas teve o trabalho como seu pilar organizativo e que
funcionou como marcador para a socialização e inclusão dos jovens no mundo adulto.
Diante das transformações sofridas pelo mercado de trabalho e na relação da juventude
com essa esfera, questiona-se sobre se o fenômeno nem-nem em toda a sua
complexidade, poderia também estar apontando para uma transformação silenciosa
naquele modelo trabalhocêntrico, sobretudo, no âmbito dos significados, valores e da
centralidade que o trabalho assume na vida das pessoas (Almeida & Klein, 2015;
Blanch, 2014).
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CAPÍTULO 3: OS SIGNIFICADOS DO TRABALHO
3.1. Apropriações conceituais sobre os significados do trabalho
As transformações sofridas no trabalho, como também em outras dimensões da
vida social (p. ex., família, comunidade, nos saberes científicos), colocaram em questão
as antigas certezas que organizavam e orientavam o comportamento social.
Especificamente, a experiência laboral humana que outrora estava circunscrita ao
espaço organizacional estável, passa a se delinear em meio à imprevisibilidade. Nesse
cenário, o trabalho torna-se ilegível, sem face, e as relações laborais tornam-se cada vez
mais superficiais, traduzidas em contratos precários e flexíveis (Gonçalves & Coimbra,
2006).
As novas relações entre o indivíduo e o trabalho possibilitaram o surgimento de
algumas críticas que se dirigiram a concepção do trabalho enquanto um elemento
aglutinador central da vida social humana. Diante das diversas materializações possíveis
daquela atividade, alguns sociólogos contemporâneos passaram a defender a tese do fim
da sociedade do trabalho. Offe (1989), por exemplo, afirma não ser mais possível uma
homogeneização do conceito de trabalho ou a identificação de uma unidade na classe
trabalhadora. Logo, as diferenças de salário, de carreira, renda, qualificação, de tipos de
trabalhos (produtivos e de serviços) impuseram novos tipos de racionalidade que
fizeram com que o trabalho perdesse seus antigos valores morais e éticos.
Em uma linha de argumentação similar, Gorz (1999) ao defender o fim da
centralidade do trabalho na contemporaneidade, faz uma diferenciação entre essa
atividade e um mero “ganha-pão”. Para ele, o trabalho no sentido antropológico nunca
deixará de existir. No entanto, o trabalho como “ganha-pão”, que não se possui, que é
feito para outrem e pago por ele, caracteristicamente fordista e organizado socialmente,
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está extinto. O autor ainda compreende que a sociedade de trabalho assalariado não é o
estágio mais alto da humanidade, nem a mais alta forma de produção das relações
sociais. O tempo de não-trabalho, negociado com o de trabalho e escolhido
individualmente pelas pessoas, seria mais importante, uma vez que esse momento
permitiria uma vida livre, criativa e rica.
Habermans (1987) também compreende não ser possível o trabalho manter sua
estrutura socializadora de décadas passadas. Para ele, a sociedade do trabalho perdeu
seu ponto de referência, e é atualmente regida pelo paradigma da comunicação. As
esferas sociais autônomas estão organizadas pela busca de dinheiro e poder, e cooperam
entre si, buscando o consenso e o entendimento para alcançar objetivos mútuos.
Contra argumentando com essas posições, Antunes (2010) defende que apesar
de as mudanças sofridas pelo mercado terem transformado profundamente a
organização das atividades laborais e o perfil da classe trabalhadora, o trabalho não
perdeu sua centralidade enquanto definidora de interesses e identidades. Ele continua a
conformar subjetividades, só que agora ideologizadas, a serviço dos interesses das
classes dominantes. A partir de então, passa-se a questionar quais implicações
subjetivas aquelas transformações no mundo do trabalho trazem para as pessoas, entre
elas sobre quais os significados são possíveis de se atribuir ao trabalho nesse contexto
(Coutinho, 2009).
Essa compreensão parte da premissa de que as mudanças que ocorreram no
trabalho mobilizaram determinados significados e valores, os quais por sua vez, estão
associados a momentos socioculturais específicos (Blanch, 2003). Com o intuito de
aprofundar-se nos aspectos relacionados à subjetividade, e entender quais significados
são atribuídos ao trabalho em um cenário de transformação, a psicologia tem
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desenvolvido desde a década de 1970, diferentes apropriações teórico-epistemológicas
sobre o sentido e o significado do trabalho. Tolfo, Coutinho, Baasch e Cugnier (2011)
apontam que desde então, os estudos intensificaram-se, sendo norteados por cinco
principais perspectivas: (a) cognitivista, (b) existencialista, (c) construcionista, (d) de
estudos culturais e (e) sócio-histórica, as quais serão caracterizadas a seguir.
A abordagem cognitivista debruça-se sobre os sentidos e significados atribuídos
ao trabalho a partir de fatores de ordem cognitiva, como valores, crenças, atitudes e
expectativas construídas na interação da pessoa com o seu trabalho e na vida em grupo.
Um dos principais representantes internacionais dessa vertente é a equipe Meaning of
Work (MOW) que na década passada desenvolveu pesquisas transculturais com o
intuito de identificar aspectos semelhantes e díspares sobre os significados atribuídos ao
trabalho em diferentes países.
A equipe MOW compreende o trabalho como um construto multifacetado,
dinâmico e multidimensional, sobre o qual convergem variáveis pessoais e ambientais.
O significado do trabalho na conceituação proposta por essa equipe é composta por três
fatores: (a) centralidade, ou seja, a identificação pessoal com o trabalho e o valor que
este assume na relação com outras dimensões da vida; (b) os valores associados a
resultados a serem alcançados pelo estabelecimento de metas, que contemplam aspectos
como satisfação, prestígio e incentivos; e (c) normas sociais, a saber, as crenças e
expectativas sobre o campo dos direitos e deveres do trabalho (Tolfo et al., 2011).
No que diz respeito à dimensão da centralidade, o sujeito ao avaliar o trabalho
dentro do seu contexto de vida e partindo das percepções de si, classifica essa atividade
como central ou periférica. Portanto, a centralidade refere-se ao conjunto de afetos e
cognições que refletem o grau de importância do trabalho na vida de uma pessoa. A
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segunda dimensão, diz respeito àquilo que se ganha ou se deseja alcançar por meio do
trabalho e do estabelecimento de resultados ou metas simbólicas ou concretas. Por fim,
a terceira dimensão, as normas societais, faz referência às crenças e expectativas sobre o
trabalho no âmbito dos direitos - obrigações da sociedade para com o indivíduo - e dos
deveres, obrigações do indivíduo para com a sociedade (MOW, 1987).
Por sua importância e abrangência, a teoria desenvolvida por essa equipe tornouse influente na produção científica que se seguiu, contribuindo para o delineamento de
outras perspectivas, como a desenvolvida por Borges (1997). Partindo da compreensão
do trabalho enquanto um construto multifacetado, assim como preconizado pela equipe
MOW, a autora defende que o significado do trabalho é uma cognição constituída por
elementos históricos, dinâmicos e subjetivos. Assim, a percepção do indivíduo também
é fruto dos significados compartilhados em uma dada sociedade, que está situada em um
momento histórico específico. Nessa perspectiva, os significados são construtos
inacabados e sujeitos a contínuas transformações.
A partir dessa compreensão, Borges e Tamayo (2001) desenvolveram uma
conceptualização própria sobre as facetas que caracterizam os significados do trabalho,
que seriam: (a) a centralidade do trabalho, (b) os atributos valorativos, (c) os atributos
descritivos e (d) a hierarquia dos atributos. A centralidade do trabalho, popularizada
com os estudos da equipe do MOW, refere-se também aqui, a importância que o
indivíduo atribui ao trabalho quando compara essa esfera a outras dimensões da vida,
como a religião, a família, o lazer e a comunidade.
Os atributos valorativos, por sua vez, dizem respeito às características atribuídas
ao trabalho, as quais determinam o que ele dever ser, enquanto que os descritivos
designam o que ele é realmente, como abstraído mentalmente por cada pessoa. Por fim,
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a hierarquia dos atributos é a organização dos elementos valorativos e descritivos
classificados por cada indivíduo (Borges & Tamayo, 2001).
Em uma perspectiva semelhante, Gonçalves (2006) defende que o processo de
construção de significado é complexo, uma vez que envolve estruturas ontogenéticas no
nível das estruturas biológicas que organizam e possibilitam o conhecimento no âmbito
cognitivo, e noogenéticas, que envolvem a construção social e pessoal da experiência.
Estes níveis estão em constante interação, possibilitando uma compreensão holística da
construção dos significados. Essa perspectiva compreende que a realidade não é
uniforme, pelo contrário, é múltipla e diversa, exigindo, portanto, atos de construção e
interpretação. Os significados sobre essa realidade que daí se desenvolvem, são
possíveis graças ao aparato psicossocial de cada um, constituído pelos elementos
históricos e culturais compartilhados no contexto social de pertença.
Nesse sentido, os significados atribuídos ao trabalho são construídos
contextualmente a partir das interações sociais e das transformações culturais e
econômicas. Assim, as experiências pessoais do sujeito aliadas ao contexto histórico no
qual ele está inserido e que compartilha, como a família, a escola, as condições
econômicas e a região geográfica, contribuem para a constituição dos significados
atribuídos ao trabalho por determinada pessoa. Essa visão compreende o indivíduo não
como um mero reagente aos estímulos do meio, mas como um construtor ativo de
significados, inseparável do seu contexto. Nessa relação dinâmica, esse último não
produz alterações apenas no sujeito, mas também é influenciado por ele (Gonçalves,
2006).
Ainda sob a influência dos estudos da equipe MOW, Morin (2001) desenvolveu
em uma vertente existencialista, estudos sobre os sentidos que as pessoas atribuem ao
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trabalho. Em suas investigações, esta autora identificou que um trabalho com sentido é
aquele que possui as seguintes características: permite as pessoas desenvolverem e
atualizarem suas potencialidades, garante segurança e autonomia, possibilita relações
com outros pares, leva a um resultado final, é eficiente, é moralmente aceitável e
estrutura uma rotina.
Nessa perspectiva, o sentido é uma estrutura afetiva composta por três
componentes: (a) significação, ou seja, a importância e o valor atribuído à experiência
de trabalhar; (b) a orientação ou projeto, que dirige a ação do sujeito; e (c) coerência,
fruto da integração entre as informações do campo e da consciência da pessoa com o
intuito de equilibrar a vida social e interna. A partir dessas características é possível
identificar categorias de sentidos que influenciam os comportamentos dos indivíduos
nas organizações. Portanto, para que um trabalho tenha sentido, uma empresa deveria,
por exemplo, estimular o surgimento e a manutenção de situações na organização do
trabalho produtoras de sentido (Morin, 2001).
Em uma perspectiva diferente das que até agora foram apresentadas, a
abordagem contrucionista ao situar-se na Psicologia Social, compreende que por meio
da socialização primária, o sujeito constrói sua identidade por ter acesso às regras e
papeis que norteiam o mundo, mediadas pelos outros que lhe são significativos. Essa
aprendizagem é contínua graças à intersubjetividade, e é a conjuntura desse processo,
que permite que os sentidos sejam compreendidos como apreensões comuns
compartilhadas pelo grupo social, enquanto que os significados sejam apreendidos
como construções individuais, possibilitadas pelos conhecimentos práticos provenientes
daquele núcleo comum. Estes fatores denotam a indivisibilidade entre a produção de
significados e a realidade, que são transmitidos pela linguagem (Spink, 2004).
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Essas vertentes que compreendem o processo de significação enquanto
construção social possuem articulações com a abordagem de Estudos Culturais. Isso
porque essa última adota a cultura como o centro produtor de sentidos. Logo, ao fazer
parte de um determinado grupo cultural, o sujeito compartilha sentidos específicos
sobre diferentes dimensões da vida em sociedade, entre elas, o trabalho, os quais são
construídos pela linguagem e se sustentam em redes discursivas (Tolfo et al., 2011).
Por fim, na perspectiva sócio-histórica, Leontiev (1978, citado por Tolfo et al.,
2011) compreende que os significados são representações da realidade social situadas
historicamente e fixadas por meio da linguagem. Para ele, o significado pode referir-se
tanto a uma dimensão de dicionário (significado de uma palavra) como a conhecimentos
socialmente compartilhados. Portanto, nessa compreensão, as transformações das
condições da vida humana carregam implicações para a dimensão subjetiva dos
indivíduos.
Outro autor importante desta perspectiva é Vygotski (1991), que influenciado
pelo materialismo histórico-dialético, compreende que o trabalho enquanto atividade
humana possibilitou ao ser humano a construção da cultura, da sociedade e de si
próprio, por meio de dois tipos de mediadores: (a) as ferramentas, as quais o permitiram
atuar sobre a natureza e (b) os semióticos, signos que possibilitaram a ele representar a
realidade, e assim construir sua consciência. Portanto, o sentido e significado são
construídos nas interações sociais, e embora indissociáveis, o primeiro está diretamente
relacionado com a atividade do sujeito e a significação pessoal que ele dá ao trabalho. O
significado, por sua vez, é compartilhado socialmente, e é, portanto, mais estável.
A partir das perspectivas apresentadas, estudos têm sido desenvolvidos com o
intuito de investigar o significado e o lugar ocupado pelo trabalho na vida das pessoas, e
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entre elas, na dos jovens. Essas pesquisas partem da premissa já explicitada nos
capítulos anteriores, de que as transformações que ocorreram no mercado de trabalho
repercutem de forma particular sobre a juventude, e são essas investigações que serão
apresentadas a seguir.
3.2. O significado do trabalho para os jovens
As mudanças no mundo do trabalho alteraram a relação dos jovens com essa
esfera. As diferentes possibilidades de inserção no mercado se tornaram possíveis
graças ao rompimento da equiparação entre emprego remunerado e trabalho, o desgaste
do modelo do trabalhador permanente e contratado a tempo integral e o fim dos
vínculos empregatícios que ligavam toda a vida produtiva das pessoas a um mesmo
empregador. Como discutido nos capítulos anteriores, essas novas características
incidiram de forma particular sobre a juventude, uma vez que a passagem automática
para o mundo do trabalho era o destino socialmente esperado para esse público
(Guimarães, 2005).
No entanto, segundo Gorz (1997, citado por Guimarães, 2005) em um cenário no
qual as certezas profissionais se esvaneceram, os jovens desenvolveram uma relação
específica com o trabalho. Frente à realidade do desemprego, eles teriam assumido a
condição de “exilados do trabalho” (p.157), antecipando as teses que passaram a
preconizar o fim da centralidade daquela atividade. Segundo Guimarães (2005):
Para os jovens, o significado do trabalho seria não apenas distinto daquele que
lhe outorgaram as gerações já maduras, socializadas sob a ética do trabalho, mas
anteciparia um porvir em que a estetização do trabalho daria o tom à orientação
das condutas na vida ocupacional, servindo de métrica para a valorização das
atividades laborais. Traduzindo-o nas palavras provocativas de Offe, os jovens
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seriam precursores na transformação simbólica do trabalho, tornado hoje
objetivamente disforme, em um valor subjetivamente periférico (p.157).
Logo, segundo essa compreensão, não estaríamos presenciando um movimento
de perda da significação do trabalho para os jovens, mas sim uma produção de novos e
diferentes significados. Esses refletem o contexto do mercado de trabalho, a maneira
como se dá a inserção profissional das pessoas, as expectativas com relação ao trabalho
e o perfil dos jovens trabalhadores (Guimarães, 2005).
Desde então, no cenário nacional e internacional, pesquisas têm sido
desenvolvidas com o intuito de compreender o significado e o lugar que o trabalho tem
ocupado na vida dos jovens. No contexto brasileiro, essas investigações têm se
aproximado de diferentes segmentos juvenis. Borges (2010), por exemplo, investigou os
principais significados que jovens de baixa renda atribuíam ao trabalho a partir de sua
primeira experiência profissional. A realização de entrevistas com esse público permitiu
constatar que o trabalho se confunde com o emprego, assumindo ora uma dimensão
positiva, ora negativa: se por um lado significa a possibilidade de sustento e construção
de projetos de vida, por outro, é compreendido como atividade penosa, associada à
exploração. Nesse ponto, os jovens criam uma relação ambivalente com o trabalho, pois
apesar de identificarem aspectos negativos nessa atividade, almejam alcançar um posto
de trabalho assalariado, visto como necessário e valorizado (Borges, 2010).
A relação instrumental com o trabalho também se destaca nas investigações. Em
estudo realizado por Mota e Tonelli em 2013, com 92 jovens trabalhadores de
condições econômicas diferentes, por exemplo, se concluiu que todos concordavam em
um aspecto: o trabalho é percebido como um meio de se ganhar dinheiro e adquirir
bens, tanto para atender as suas necessidades pessoais de consumo, quanto para ajudar a
família. Esse segundo motivo, se destacou no discurso dos jovens com rendimento
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familiar de até R$ 1.400,00. Para eles, o trabalho viabilizaria a sobrevivência e a
realização de alguns sonhos, como o da casa própria. De forma semelhante, para os
jovens de estratos socioeconômicos mais elevados, aquela atividade apareceu associada
à possibilidade de consumo, só que de outros produtos, como viagens para o exterior,
motos, carros e instrumentos musicais. Apesar de finalidades diferentes, a significação
do trabalho como dinheiro foi semelhante entre os jovens. Além disso, para mais da
metade dos participantes, o dinheiro foi apontado como o motivo exclusivo para se
trabalhar.
Dutra-Thomé, Telmo e Koller (2010) encontraram resultados semelhantes. Ao
investigarem os fatores de risco e proteção relacionados à inserção profissional de
jovens de baixo nível socioeconômico e os significados que atribuem ao trabalho, essas
autoras identificaram que a “produção de algo útil” e “dinheiro” se destacaram como os
principais significados relacionados à palavra trabalho. Os significados atribuídos a essa
atividade indicaram que ao mesmo tempo em que os jovens acreditam que ela deve
garantir sua sobrevivência, também tem o papel de construir algo para o indivíduo e
para a sociedade.
Em 2014, Dutra-Thomé e Koller ao questionarem jovens de nível
socioecônomico baixo sobre palavras análogas e opostas ao significado do trabalho,
identificaram que termos como sobrevivência, dinheiro, emprego, serviço e sustento
foram citados com muita frequência, os quais remetem à necessidade encontrada por
esses jovens em suprir sua sobrevivência, mas também o seu consumo. Para eles, o
trabalho oferece a possibilidade de adquirir bens e produtos que muitas vezes seus pais
não podem lhes proporcionar.
Outras investigações realizadas com jovens de condições socioeconômicas
baixas evidenciam que para eles o trabalho se destaca como uma oportunidade de mudar
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sua realidade social e financeira. Trabalhar nessa fase da vida significa liberdade
econômica e acesso ao mercado de consumo, ideais associados ao sentimento de
valorização social e utilidade (Jesús & Ordaz, 2006; Rizzo & Chamon, 2010). Por outro
lado, Martins (2014) encontrou que jovens de periferia que trabalham, apesar de
compreenderem essa atividade enquanto dinheiro e sobrevivência, também a associaram
a aspectos negativos, como à humilhação, a um fardo que pouco ou nada agrega em
termos de prazer, a impossibilidade de acesso a direitos, a recompensas e ao conforto.
Para eles, é o momento presente que importa, e suas perspectivas de futuro são vagas.
Resultado semelhante foi encontrado por Rocha-de-Oliveira, Piccinini e Silveira (2010),
em cuja pesquisa, jovens universitários associaram o trabalho à exploração e pouco
reconhecimento, associando essas características também as suas experiências de
estágio.
No entanto, não são apenas as dimensões instrumental e negativa que são citadas
pelos jovens. Quando questionados sobre os significados que atribuem ao trabalho, eles
ainda mencionam essa atividade como fonte de interação social, de realização e
autoestima; como forma de expressão de suas habilidades e competências; e como fonte
de status e prestígio social (Borges & Coutinho, 2011; Fernandes, Gonçalves, &
Oliveira, 2012; Góngora, 2011). Ao mesmo tempo, o ato de não trabalhar é apontado
por alguns, como uma fragilidade, associada à ideia de preguiça e irresponsabilidade,
aspectos esses que expressam valores morais associados ao trabalho (Dutra-Thomé &
Koller, 2014).
Por outro lado, no que diz respeito à esfera da centralidade do trabalho, há
evidências de que ela tem apresentado algumas variações entre os segmentos juvenis.
Na pesquisa de Mota e Tonelli (2013), anteriormente citada, ficou evidente que apesar
de o trabalho ter sido considerado uma atividade importante para a maior parte dos
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entrevistados, esse posicionamento não foi unânime entre aqueles de famílias que
concentravam os melhores rendimentos (R$ 3.500,00 a R$ 11.800,00). Já para os
provenientes de famílias de baixa condição socioeconômica, foi consenso entre os
participantes, que o trabalho era a atividade mais importante de suas vidas.
Bitencourt, Onuma, Piccinini, Moreira e Severo (2014) ao investigarem jovens
trainees e de um empreendimento solidário, concluíram que o trabalho continua a ser
importante para os jovens. Nesses contextos, essa atividade foi mencionada muitas
vezes como um elemento mais importante que a família. Ademais, o que se observou
não foi a perda da centralidade do trabalho, e sim a produção de novos sentimentos com
relação a essa esfera. No caso dos jovens trainees especificamente, eles salientaram que
para além da remuneração, buscam o prazer por meio do trabalho, refletindo a seguinte
máxima: se não for para fazer o que gosta, não há sentido em trabalhar.
Ainda no que diz respeito à questão da centralidade do trabalho, Mota (2012) ao
entrevistar jovens que trabalhavam em um contexto empresarial e outros que estavam
associados a uma cooperativa de catadores de lixo, concluiu que o trabalho se destacou
enquanto esfera de maior importância, por possibilitar o retorno financeiro que viabiliza
o consumo e a vida familiar. Em seguida, o trabalho foi valorizado por ocupar a mente e
o tempo e por permitir aprendizado e crescimento profissional.
Por outro lado, as pesquisas de Couto (2011) e Vilela (2003) que investigaram a
centralidade do trabalho para jovens universitários por meio dos itens propostos pelo
MOW (1987), concluíram que o trabalho é a segunda esfera de maior importância, logo
atrás da família e possui uma relevância moderada em termos da centralidade absoluta.
Esses estudos também indicaram que o relacionamento com o trabalho deve ser
compreendido a partir da interação com variáveis contextuais. Nesse caso, Kubo,
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Gouvêa e Mantovani (2013), em pesquisa com profissionais de diferentes segmentos da
economia, concluíram que respondentes sem filhos e com pós-graduação tenderam a
classificar o trabalho como a dimensão mais importante de suas vidas. Além disso, a
experiência profissional permite que os jovens tenham mais clareza sobre os benefícios
em potencial provenientes dessa atividade e a considerem uma esfera de muita
importância (Oliveira, Fischer, Teixeira, Sá, & Gomes, 2010).
Diante dessa conjuntura é possível identificar que de uma forma geral, as
concepções sobre trabalho para os jovens estão associadas principalmente a dimensão
econômica dessa atividade. Além disso, o trabalho continua tendo um valor de
integração social e de crescimento e desenvolvimento pessoal, apesar de valores
negativos terem sido citados. Um aspecto importante a se destacar diante do
levantamento bibliográfico por nós realizado foi a não identificação de artigos, teses e
dissertações que investigassem especificamente o significado do trabalho para jovens de
um segmento juvenil que agrega uma condição peculiar: estar ao mesmo tempo sem
trabalhar e fora de iniciativas educacionais. Esse elemento reforça a importância de se
investigar a dimensão do significado do trabalho para jovens na condição nem-nem, não
só pelo fato desses não estarem realizando alguma atividade considerada produtiva, mas
por também, não investirem em sua qualificação, movimento esse tradicionalmente
apresentado como solução para o desemprego e a inatividade (Costa & Oliveira, 2014).
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CAPÍTULO 4: DELINEAMENTO DA PESQUISA E QUESTÕES
METODOLÓGICAS
4.1. Delineamento geral

O levantamento teórico realizado até aqui nos permite chegar a algumas
conclusões sobre a relação entre juventude e trabalho. Em primeiro lugar, o trabalho
passou por transformações durante o percurso histórico, que permitiram a associação
dessa atividade com o emprego e afetaram a relação do ser humano com ela não apenas
no âmbito material, mas também no subjetivo. A consolidação do capitalismo enquanto
modo de produção elevou o trabalho a uma categoria central e organizativa da
sociedade e da vida das pessoas. Um dos maiores reflexos disso foi a segmentação das
etapas da vida a partir das necessidades do capital, entre elas, o trabalho. Ainda, o
trabalho tornou-se referência chave para representar a transição dos jovens para a vida
adulta.
Diante disso, durante décadas vigorou a compreensão da juventude como fase de
transição automática para o trabalho. No entanto, a reestruturação produtiva que se
seguiu à crise de 1970, aumentou o desemprego juvenil, abriu espaço para as atividades
precárias, flexíveis, terceirizações, e deu visibilidade a fenômenos, como a juventude
nem-nem. No que diz respeito à juventude, esse cenário de transformação repercutiu
sobre as estratégias de inserção, o delineamento de projetos profissionais e suscitaram
questionamentos sobre os significados e a importância que o trabalho tem assumido na
vida dos jovens. Nesse sentido, é que nos propusemos a investigar essas dimensões,
para um público juvenil particular, especificamente para jovens na condição nem-nem.
Dentre os aspectos relacionados à inserção profissional, nos deteremos
especificamente sobre os comportamentos de busca de emprego, compreendendo-os
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como um conjunto de estratégias de inserção possíveis. Os estudos sobre o tema têm
crescido nos últimos anos e se concentrado em investigar elementos preditores e
resultados da busca de emprego, e propor intervenções que auxiliem as pessoas nessa
procura e na consecução de uma atividade de trabalho. Dentre os primeiros, se destacam
os aspectos pessoais, como características de personalidade, autoestima, autoeficácia; e
contextuais, como a percepção de necessidade financeira e o apoio da rede social, para
citar alguns (Kanfer et al., 2001; Magalhães & Teixeira 2013; Wanberg, Kanfer, &
Banas, 2000).
Além da influência dessas variáveis, os comportamentos de busca de emprego
ainda podem se diferenciar a partir da utilização de determinados recursos. Em um
primeiro eixo, eles se realizam a partir da própria iniciativa da pessoa em procurar
oportunidades de trabalho, seja por meio da entrega de currículos, leitura de
classificados, contato com órgãos de intermediação de mão-de-obra, entre outros
(Magalhães & Teixeira, 2013) Por outro lado, a busca de emprego pode sofrer a
interferência da rede de contatos das pessoas. Por meio dessa rede, elas conseguem
informações, dicas e conselhos sobre as oportunidades de trabalho existentes e sobre
como conseguir um emprego. Aqui, a experiência de trabalho anterior amplia essa rede,
composta também por ex-chefes, subordinados, colegas de trabalho, entre outros
(Wanberg et al., 2000). Assim como explicitado por Kanfer et al. (2001), Silva (2010) e
Šverko et al. (2008), compreendemos que a frequência da utilização desses recursos, o
tamanho da rede, o fluxo e a qualidade das informações por ela disponibilizadas, se
diferenciam entre os jovens, quando são considerados aspectos como renda e
escolaridade.
Quanto ao projeto profissional, entendemos que esse é uma dimensão do projeto
de vida, e como tal, envolve a antecipação de possibilidades e a articulação de planos,
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interesses e objetivos, os quais se confundem com a própria noção de identidade pessoal
(D’Avila et al., 2011). Semelhante às estratégias de busca de emprego, compreendemos
que o meio social influencia a construção de planos para o futuro, além das
características e experiências individuais. Esses fatores, em conjunto, permitem que os
jovens organizem suas prioridades e os projetos que pretendem ou não realizar (Dib &
Castro, 2010).
Em seu sentido moderno, o projeto organizou a construção de biografias em uma
sequência linear e sistematizável de eventos, na qual o curso de vida seguia um
movimento contínuo e previsível, aspecto esse já discutido nesta dissertação (Dib &
Castro, 2010). No entanto, em um contexto de imprevisibilidade, nos questionamos
sobre quais projetos profissionais são possíveis para os jovens que têm se deparado com
o desafio de iniciar sua trajetória profissional, e, sobretudo, para aqueles que vivenciam
a condição nem-nem.
Sobre esse fenômeno, reconhecemos que os motivos que conduzem os jovens à
condição nem-nem são diversos, podendo contemplar pessoas de diferentes estratos
socioeconômicos. Diante da complexidade do fenômeno, assumimos que essa condição
somente pode ser estudada a partir da interação entre fatores subjetivos e contextuais. É
assim que nos distanciamos da perspectiva individualista, ao compreendermos que os
aspectos individuais devem ser interpretados a partir das condições objetivas de
existência de cada pessoa.
Em

um

posicionamento

similar,

reconhecemos

que

os

elementos

socioeconômicos que compõem o contexto no qual essa juventude é vivenciada,
influenciam os significados que os jovens atribuem ao trabalho. Essa compreensão é
possível uma vez que de acordo com o posicionamento cognitivista sobre a dimensão
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dos significados atribuídos ao trabalho, adotado nessa investigação, esses são
construídos pelo sujeito a partir do seu contexto, das interações sociais e das
transformações culturais e econômicas que o caracterizam. Assim, ao aliar aspectos
pessoais e contextuais, o indivíduo interpreta e significa as situações cotidianas
(Gonçalves, 2006).
Aqui, os jovens são considerados construtores ativos de significados sobre o
trabalho. Nessa perspectiva, as interpretações individuais são fruto tanto das
experiências pessoais do sujeito com aquela dimensão, quanto da relação que estabelece
com diferentes atores sociais, por meio dos quais tem acesso a informações, opiniões,
crenças e valores sobre o trabalho (Fernandes et al., 2012).
O trabalho enquanto dimensão importante para compreender a juventude foco
deste estudo, é compreendido como um construto de natureza multidimensional, que
envolve não apenas as atividades que visam garantir retorno financeiro, mas aquelas que
auxiliam a pessoa a se desenvolver (Agulló-Tomás, 1997; Peiró, 1989). Assim, o
trabalho abrange o conjunto de atividades humanas com fins econômicos ou não, que
envolve dispêndio de energia, prática de habilidades e conhecimentos da pessoa, como
também recursos técnicos, instrumentais e materiais, por meio dos quais se adquire
retorno de natureza material, psicológica ou social (Peiró, 1989). Tais atividades podem
assumir posição central ou periférica quando comparadas com outras dimensões da vida
do sujeito, orientando assim, a ação de cada pessoa no que diz respeito à esfera do
trabalho (MOW, 1987).
Pelo exposto até aqui, entendemos que os jovens na condição nem-nem se
depara com um mercado de trabalho flexível, instável, caracterizado pelo desemprego e
condições precárias de trabalho. Assim, parte-se do pressuposto de que novas são as
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possibilidades de atribuição de significado ao trabalho, diante dessa realidade laboral, e
que no caso desses jovens, esses significados são construídos de acordo com as
particularidades pessoais e contextuais que os envolvem. Ao mesmo tempo, não só os
significados são construídos a partir dessa interação, mas também os comportamentos
relacionados à busca de emprego e suas perspectivas de futuro. Diante do exposto, os
objetivos desta pesquisa são:
Objetivo geral
Investigar a relação entre o significado do trabalho e os comportamentos
relacionados à busca de emprego para jovens que não estudam e nem trabalham.
Objetivos específicos
a) Identificar que características sociodemográficas estão relacionadas com o
significado do trabalho e a busca de emprego;
b) Identificar a centralidade do trabalho para esse público, isto é, o lugar que o
trabalho ocupa na vida dos jovens, considerando outros domínios
existenciais e relacioná-la com as demais variáveis de interesse do estudo;
c) Caracterizar suas perspectivas de futuro profissional e os motivos de estarem
na

condição

nem-nem,

relacionando-os

com

características

sociodemográficas.
Para alcançar tais objetivos, delineamos uma pesquisa exploratória, de caráter
transversal e descritivo com desenho de métodos mistos incorporado. Segundo Creswell
e Clark (2013), essa estratégia é utilizada quando o pesquisador coleta e analisa dados
qualitativos dentro de um projeto quantitativo ou vice-e-versa, com o objetivo de
aperfeiçoar o projeto geral e responder questões de pesquisa que requerem dados de
natureza diferentes. No presente estudo, as informações provenientes da etapa
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qualitativa permitiu que contemplássemos o terceiro objetivo específico, o qual
complementa a compreensão do fenômeno investigado.
4.2. Participantes
Como explicitamos anteriormente, reconhecemos que o fenômeno nem-nem é
complexo e pode envolver diferentes situações. Diante disso e a partir de elementos da
literatura, adotamos alguns critérios de inclusão para participação na pesquisa:


Ter entre 18 e 24 anos, visto que é nessa faixa etária que o número de jovens na
condição nem-nem é maior (IBGE, 2014). Além disso, compreendemos que
diferentes grupos etários vivenciam distintos momentos biográficos no que diz
respeito à vida profissional. Por isso consideramos pertinente optar por apenas
uma faixa de idade;



Jovens que não estivessem desempenhando atividade de trabalho, o que incluiu
não só aquelas registradas em carteira, mas também as informais. Dessa forma, a
partir dos critérios do IBGE1, foram incluídos aqueles que estavam desocupados,
ou seja, que não tinham trabalho, mas que estavam à procura de um; e jovens
inativos, que estavam fora da força de trabalho e que não estavam procurando
uma inserção no período de realização da pesquisa;



Jovens que não estivessem participando de atividade educacional e de
qualificação em escolas, universidades, faculdades ou em iniciativas
governamentais como o ProJovem e o Pronatec, por exemplo.

_____________
1

Critérios recuperados a partir da Pesquisa Mensal de Emprego:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme/pmemet3.shtm
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A partir desses critérios, a amostra foi formada por conveniência, considerando
principalmente a facilidade de acesso a possíveis participantes. Ao final, obtivemos 224
respostas válidas. Dessas, 75,9% vieram de mulheres e 24,1% de homens. A média de
idade dos participantes foi de 21,24 anos (DP=2,09). Já com relação à autodeclaração
de cor e raça, mais da metade dos participantes afirmou ser parda (54,9%) e 34,4%,
branca.
4.3. Instrumentos
A coleta de dados foi realizada a partir de um conjunto de questionários. Antes
do início da coleta, foi realizado um pré-teste que nos permitiu observar o nível de
compreensão e a adequação das questões propostas, permitindo algumas reformulações
e a exclusão de alguns itens, especificamente, do questionário sociodemográfico.
4.3.1. Aspectos pessoais e socioeconômicos
O levantamento bibliográfico realizado sobre a juventude nem-nem permitiu
identificar alguns fatores sociais e demográficos relacionados a essa condição, como
explicitado no capítulo dois dessa dissertação. A partir disso, foi elaborado um conjunto
de itens inspirado nas indicações da literatura (Apêndice A), que contemplou os três
eixos sistematizados na Tabela 1. Ao final, foram incluídas duas questões abertas: uma
com o intuito de entender os motivos, que na opinião dos jovens, os levaram a estar sem
estudar e trabalhar; e outra, sobre as suas perspectivas de futuro.
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Tabela 1
Caracterização do questionário sóciodemográfico
Eixo

Itens

Descrição

Autores

Aspectos pessoais

Idade; sexo; cor/raça; renda;
benefícios sociais; número de
filhos e com quem mora.

A condição nem-nem é mais comum
entre as famílias que concentram os
menores rendimentos e que recebem
benefícios sociais, entre mulheres com
filhos e entre negros e pardos.

Cardoso (2013); IBGE (2014);
Thimoteo (2013).

Relação com a esfera do
trabalho e da educação

Escolaridade; quando trabalhou
pela última vez; se tinha carteira
assinada; qualificações; há
quanto tempo está na condição
nem-nem e os motivos; futuro.

Pretendeu fornecer subsídios para uma
caracterização inicial da juventude nemnem, ao retomar elementos relacionados à
trajetória escolar e profissional desses
jovens. Como apontado pela literatura, a
maioria são jovens que se inserem
precocemente no mercado de trabalho,
alternando posteriormente, momentos de
inatividade e desemprego.

Cardoso (2013); Santos (2008)

Contexto familiar

Grau de escolaridade e
ocupação profissional do pai e
da mãe, número de
moradores/trabalhadores e
identificação de outras pessoas
na família que compartilham da
mesma condição.

Há uma associação entre o nível de
escolaridade dos pais e a condição nemnem. Além disso, em uma família que
tenha um jovem nessa condição,
geralmente há outros que vivenciam a
mesma situação.

Camarano e Kanso (2012); Cardoso
(2013).

4.3.2. Significado do trabalho
Os significados do trabalho foram investigados por meio do uso de um
instrumento padronizado, construído por Gonçalves (2006) que se fundamenta na
perspectiva cognitivista adotada neste estudo. Como discutido no capítulo teórico sobre
significados do trabalho, ela parte do pressuposto de que a pessoa está em uma realidade
múltipla e diversa que exige atos de interpretação e cognição. Assim, os significados
que se desenvolvem sobre essa realidade envolvem a mobilização tanto de estruturas
cognitivas, como também de elementos da experiência pessoal e social.
O instrumento que foi construído a partir dessa compreensão, a Escala de
Significados Atribuídos ao Trabalho (ESAT), foi originalmente desenvolvido a partir de
uma questão aberta que solicitava aos participantes da pesquisa - jovens do ensino
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básico de Portugal e seus respectivos pais - a listarem representações, pensamentos e
sentimentos que lhes surgiam espontaneamente quando ouviam a palavra trabalho. As
palavras evocadas com maior frequência foram agrupadas e permitiram a construção de
dimensões que as representavam, distribuídas entre 50 questões.
Posteriormente, com o intuito de aprimorar as propriedades métricas do
instrumento e diminuir a quantidade de itens original, Sobral e Coimbra (2008)
realizaram um novo estudo que permitiu a eliminação dos itens cuja saturação foi
inferior a 0,50, o que originou a versão reduzida do instrumento, a ESAT-R. Este é um
instrumento de autorrelato composto por 35 itens que começam com a frase disparadora
“Para mim trabalhar significa...”. A partir disso, os participantes devem avaliar as
afirmações e responderem de acordo com uma escala Likert de seis pontos: (1)
Discordo totalmente, (2) Discordo raramente, (3) Discordo às vezes, (4) Concordo
raramente, (5) Concordo às vezes e (6) Concordo totalmente (Fernandes et al., 2012).
A partir dessa versão, esse instrumento foi adaptado e validado entre estudantes
do ensino médio brasileiro por Fernandes et al. (2012). Durante o processo de
adaptação, nove itens foram excluídos por não saturarem em nenhum fator, e um, por
ter apresentado comunalidade muito baixa (menor que 0,30). Com a adaptação, a escala
passou a contar com 25 itens distribuídos entre quatro fatores que explicaram 46,5% da
variância (Apêndice B). As descrições dos fatores e seus respectivos Alfas de Cronbach
são apresentados a seguir:
a) Dimensão da Realização Pessoal do Trabalho – 9 itens – Alfa de Cronbach:
0,81: refere-se à forma como o trabalho pode ser fonte de satisfação pessoal,
contribuindo para a realização do sujeito e para a atualização dos seus recursos e
competências pessoais.
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b) Dimensão Positiva do Trabalho – 7 itens - Alfa de Cronbach: 0,77: está
relacionada à possibilidade do trabalho oferecer oportunidades pessoais e sociais
satisfatórias, como uma atividade positiva, criativa e relacional.
c) Dimensão Econômica do Trabalho – 3 itens - Alfa de Cronbach: 0,64: diz
respeito à dimensão instrumental do trabalho como forma de atender a necessidades
como qualidade de vida pessoal, familiar e reconhecimento social.
d) Dimensão Negativa do Trabalho – 6 itens - Alfa de Cronbach: 0,77: faz
referência a elementos desgastantes do trabalho como fonte de preocupação, estresse,
monotonia, cansaço, entre outros.
A Dimensão Econômica foi a que apresentou o menor alfa (0,64), inferior ao
valor aceitável (0,70) por ter sido a que mais perdeu itens da escala original. No entanto,
a dimensão permaneceu válida para ser utilizada no contexto brasileiro, uma vez esteve
situada no primeiro estudo de validação do instrumento para essa realidade,
característica essa que permite que o valor do alfa oscile até 0,60 (Hair, Anderson,
Tatham, & Black, 2005). Ademais, pelo fato da presente dissertação ser o segundo
estudo que utiliza a ESAT-BR na realidade brasileira, acredita-se que ela poderá trazer
contribuições que proponham o aperfeiçoamento do modelo.
4.3.3. Centralidade do trabalho
Para investigar a centralidade do trabalho foi utilizada a Escala de Centralidade
do Trabalho de Kanungo adaptada por Bendassolli, Alves e Torres (2014) para o
contexto brasileiro, com profissionais da indústria criativa. A Escala de Centralidade do
Trabalho em questão possui seis itens (Apêndice C) e avalia a crença geral sobre o valor
do trabalho na vida de uma pessoa e seu envolvimento com ele, por meio de uma escala
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Likert de cinco pontos (Discordo totalmente a Concordo totalmente) (=0,80). A esse
instrumento, foram acrescentadas duas questões propostas pelo MOW (1987) (Apêndice
D), uma correspondente a centralidade absoluta do trabalho (pediu-se ao participante
para assinalar numa escala de 1 a 5 - Sem importância a Extremamente importante - o
grau de importância do trabalho em sua vida) e outra referente à centralidade relativa
(foi solicitado que o respondente distribuísse 100 pontos entre as seguintes esferas de
vida: ócio, comunidade, trabalho, religião e família). Nessa perspeciva, compreende-se
que o trabalho pode ocupar uma posição central e ser a esfera de maior importância
quando comparada às demais, ou em outro extremo, ocupar uma posição periférica, o
que expressa a sua não centralidade (MOW, 1987). O acréscimo dessas duas questões
permitiu que fosse identificado o lugar que o trabalho ocupa na vida dos jovens, quando
considerados outros domínios existenciais.
4.3.4. Busca de emprego
Por fim, para investigar os comportamentos de busca de emprego, utilizamos a
Escala de Intensidade de Contatos de Rede Social e a Escala de Intensidade Geral de
Busca de Emprego. Ambas foram originalmente desenvolvidas por Wanberg et al.
(2000) e adaptadas ao contexto brasileiro por Magalhães e Teixeira (2013) em uma
pesquisa com estudantes universitários. Seguindo as orientações de Wanberg et al.
(2000), consideramos as duas escalas como dois fatores ou subescalas de um único
modelo, aqui intitulado de Intensidade de Busca de Emprego (APÊNDICE E).
A subescala de Intensidade de Contatos de Rede Social é composta por seis
afirmações que descrevem o comportamento de busca de emprego com o uso de redes
de apoio social, que figuram como fontes de informações, indicações, dicas, entre outros
(=0,86). Por sua vez, a subescala de Intensidade Geral de Busca de Emprego é
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formada por sete frases que descrevem a busca por postos de trabalho, sem o uso dessas
redes (p. ex., entrega de currículo, busca na internet, contato com órgãos de
intermediação de mão-de-obra) (=0,88). Em ambas, os respondentes assinalaram em
uma escala likert de cinco pontos, a frequência da realização dessas atividades nos
últimos 30 dias2 (Nunca/nenhuma vez a Muito/Mais de 10 vezes).
4.4. Procedimentos de coleta de dados e cuidados éticos
Os participantes foram acessados por meio de duas estratégias: uma presencial e
outra on-line. Optamos por ambas, devido à dificuldade inicialmente encontrada em
acessar respondentes em potencial. A primeira foi conduzida nas cidades de Natal e
Currais Novos, ambas no Estado do Rio Grande do Norte. Levando em consideração os
levantamentos demográficos sobre a população juvenil que não estuda e nem trabalha
realizados no Brasil, apresentados nesta dissertação, escolhemos bairros da periferia
dessas cidades. Por sua vez, a realização da coleta nesses dois municípios, e em bairros
específicos dos mesmos, se deu a partir de um critério de conveniência, a saber, a rede
de contatos estabelecida com profissionais e instituições específicas em outras ocasiões.
Em Natal, a coleta foi realizada nos bairros de Guarapes e Felipe Camarão, enquanto
que no interior, em cinco: Manoel Salustino, José Dantas, Promorar, Sílvio Bezerra e
Paizinho Maria.

____________
2

Segundo o IBGE, a ausência de busca de emprego por um período superior a 30 dias, é classificada
como desemprego por desalento:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme/pmemet3.shtm
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Os bairros de Guarapes e de Felipe Camarão estão situados na zona oeste de
Natal. Nessa região, 59,03% dos rendimentos se concentram na faixa de ¼ a 1 salário
mínimo. Especificamente, no primeiro bairro, 34,94% dos rendimentos estão entre ¼ a
½ salário mínimo. Já em Felipe Camarão, 35,15% desses, estão entre mais da metade de
um salário a um salário mínimo (Hora, Medeiros, & Capistrano, 2013).
A cidade de Currais Novos, por sua vez, é ocupada por 42.652 habitantes.
Atualmente, a principal atividade econômica é a prestação de serviços (42,29%),
seguida do comércio (22,16%) e das atividades agropecuárias (11,42%). As pessoas
economicamente ativas ocupadas com 18 anos ou mais, correspondem a mais da metade
da população (59,9%). Por outro lado, 40% da população, o que representa um total de
12.005 pessoas, estão economicamente inativas (32,5%) ou desocupadas (7,5%)
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada [IPEA], 2013). Além disso, durante o
período da coleta de dados, a cidade atravessava uma crise de abastecimento de água,
decorrente de quatro anos de seca, o que aumentou o número de demissões no
município.
Nesse ponto é importante salientar que inicialmente a expectativa era conseguir
todos os questionários na cidade de Natal. No entanto, nos deparamos com a dificuldade
de encontrar um número considerável de jovens na condição nem-nem que atendessem
aos critérios de inclusão explicitados. Por isso, optamos por estender a coleta para
Currais Novos (interior do Estado), contexto esse sobre o qual suspeitávamos encontrar
um número considerável de possíveis participantes, sobretudo devido às características
econômicas da cidade apresentadas.
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Em um primeiro momento, buscamos conhecer as organizações governamentais
e não-governamentais presentes nos bairros citados das duas cidades, com o intuito de
verificar a participação de jovens nos mesmos, e assim, de possíveis respondentes.
Dentre essas iniciativas, identificamos o trabalho dos agentes comunitários de saúde que
atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Esses profissionais trabalham nas
iniciativas da Saúde da Família, especificamente na atenção primária, realizando visitas
domiciliares, mapeamentos, ações educacionais em saúde, entre outras (Brasil, 2009).
Por seus vínculos com as pessoas da comunidade, as visitas diárias que realizam e o
vasto conhecimento que possuem sobre o seu campo de trabalho, decidimos nos
associar a eles para realizar a aplicação dos questionários.
Na primeira etapa do processo, após ciência dos critérios de inclusão dos
participantes, os agentes realizaram um breve levantamento dos prontuários das famílias
residentes em suas áreas de atuação. Ao identificar as casas com jovens na situação
nem-nem, acompanhamos o agente em seu percurso de visita, e durante esse processo,
ele nos guiou as residências citadas. Para que a coleta não interferisse no andamento das
atividades de trabalho anteriormente planejadas pelos profissionais, fizemos as visitas
que eram possíveis no horário do trabalho de campo da maior parte das UBSs (turno
matutino).
O primeiro contato com o participante era realizado pelo próprio agente de
saúde, que apresentava a pesquisadora. Em seguida, esse profissional seguia para as
suas atividades específicas com os outros membros da família, enquanto que a
pesquisadora explicava ao respondente, os objetivos da pesquisa. Ao decidir participar,
os aspectos do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) eram explicitados
(garantia de anonimato, retirada da participação a qualquer momento, entre outros) e a
aplicação do questionário realizada pela própria pesquisadora, que lia as afirmativas
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para o participante e assinalava suas respostas. Devido ao tempo limitado de cada visita,
que durava em média 20 minutos, optou-se por não dar a opção do próprio jovem
registrar as suas respostas. Esse procedimento garantiu celeridade na coleta e no alcance
da maior quantidade de questionários possíveis por dia.
Durante a aplicação do questionário, ainda foi solicitada a autorização do
respondente para gravar as respostas às questões abertas, que foram posteriormente
transcritas. Em média, o tempo de cada aplicação variou de 15 a 20 minutos, enquanto
que a média de questionários coletados foi de 3 a 7 por dia. Ao final de 5 meses, foram
obtidas 176 respostas válidas: 63 em Natal e 113 no interior.
Por sua vez, a estratégia de coleta on-line transcorreu de forma paralela a
anteriormente apresentada e os seus objetivos foram dois: (a) acelerar o processo de
coleta, visto que o acesso e a taxa de retorno são quase que imediatos; e (b) acrescentar
variabilidade à amostra, ao alcançar pessoas de outros níveis educacionais e
econômicos. Para garantir esses objetivos, realizamos parceria com a Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que por meio da Superintendência de
Informática (SINFO) emitiu email para os egressos da instituição dos últimos cinco
anos, com o convite para que aqueles que atendessem aos critérios pudessem participar.
Semelhante à estratégia presencial, a escolha por essa universidade também se deu a
partir de um critério de conveniência, especificamente, o de facilidade de acesso a
mesma.
O questionário foi hospedado no Google Forms e o link foi encaminhado junto
ao email convite. Na página inicial, o respondente teve acesso a um TCLE que explicou
os objetivos da pesquisa e garantiu o anonimato e o direito de retirar a participação a
qualquer

momento.

Os

contatos

pessoais

da

pesquisadora

também

foram
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disponibilizados (email e celular), caso os participantes necessitassem entrar em contato
direto com a mesma. Ao final, conseguimos 176 respostas por meio dessa estratégia.
O início das atividades de campo nos dois casos - presencial e on-line - foi
precedido da anuência das Secretárias de Saúde dos municípios e dos diretores das
UBSs no primeiro caso, e da UFRN no segundo, como também da aprovação do Comitê
de

Ética

em

Pesquisa

da

UFRN,

por

meio

do

protocolo

de

número

47387515.8.0000.5537.
4.5. Procedimentos de análise de dados
4.5.1. Dados quantitativos
As respostas provenientes das duas estratégias de coleta foram organizadas em
uma planilha Excel, o que permitiu a identificação de questionários com respostas
ausentes (missing) e a verificação do atendimento aos critérios de inclusão da pesquisa.
Dos 352 questionários obtidos, 128 foram excluídos, ou por estarem incompletos (16)
ou pelo não atendimento aos critérios citados (112). Diante disso, ao final, foram
consideradas 224 respostas válidas (160 presencial e 64 on-line).
Em seguida, o banco de dados foi exportado para o software IBM Statistical
Package for the Social Sciences 20 (SPSS) e submetido a análises descritivas que
permitiram caracterizar a amostra. A distribuição das frequências mostrou-se
predominantemente leptocúrtica para a ESAT-BR e platicúrtica para a Escala de
Centralidade do Trabalho e para a Escala de Intensidade de Busca de Emprego; e
negativamente assimétrica para as duas primeiras, enquanto que a assimetria foi positiva
para a de Escala de Intensidade de Busca de Emprego, como ilustram a Tabela 2, a
Tabela 3 e a Tabela 4, respectivamente. Seguindo os critérios de Field (2009) que
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estabelecem o escore-z > 3,29 e a Distância Mahalanobis, sob p<0,01 para identificação
de outliers uni e multivariados, respectivamente, nenhum questionário foi excluído.
Tabela 2
Características descritivas dos itens da ESAT-BR
Subescalas

Item

Item-total

M

DP

Assimetria

Curtose

Realização
Pessoal

Q2
Q3
Q5
Q6
Q9
Q10
Q13
Q17
Q18

0,70
0,60
0,55
0,45
0,65
0,70
0,34
0,72
0,60

2,79
5,69
5,58
5,42
5,69
5,80
5,49
5,75
5,61

1,86
0,85
1,04
1,20
0,84
0,75
1,05
0,74
0,86

0,47
-3,77
-3,18
-2,52
-3,48
-4,58
-2,67
-3,61
-2,75

-1,34
15,61
10,08
5,94
13,05
22,19
7,42
14,46
8,35

Dimensão
Positiva

Q7
Q11
Q14
Q19
Q20
Q23
Q24

0,27
0,59
0,53
0,51
0,58
0,60
0,52

4,38
5,40
5,41
5,09
5,42
5,43
4,91

1,72
0,97
1,09
1,23
1,06
1,02
1,41

-0,91
-2,46
-2,39
-1,72
-2,31
-2,37
-1,46

-0,47
7,34
6,02
2,70
5,53
6,03
1,39

Dimensão
Negativa

Q1
Q4
Q8
Q12
Q16
Q22

0,50
0,51
0,65
0,48
0,61
0,44

2,79
3,14
3,67
2,36
3,37
3,60

1,86
1,76
1,74
1,57
1,76
1,83

0,47
0,05
-0,36
0,83
-0,14
-0,19

-1,34
-1,53
-1,31
-0,63
-1,48
-1,39

Dimensão
Econômica

Q15
Q21
Q25

0,48
0,51
0,52

5,29
5,02
5,13

1,3
1,42
1,31

-2,03
-1,69
-1,79

3,27
2,02
2,67

Tabela 3
Características descritivas dos itens da Escala de Intensidade de Busca de Emprego
Subescalas

Item

Item-total

M

DP

Assimetria

Curtose

Intensidade
de
Contatos
de Rede
Social

BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6

0,77
0,72
0,69
0,65
0,70
0,66

2,48
2,17
2,31
1,98
2,92
1,98

1,43
1,30
1,34
1,32
1,48
1,33

0,42
0,67
0,47
0,98
-0,00
1,02

-1,21
-0,92
-1,15
-0,46
-1,38
-0,37
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Intensidade
Geral de
Busca de
Emprego

BE7
BE8
BE9
BE10
BE11
BE12
BE13

0,72
0,74
0,64
0,74
0,75
0,70
0,76

2,12
2,24
1,79
2,09
1,66
1,59
2,47

1,45
1,47
1,22
1,49
1,26
1,16
1,61

0,83
0,68
1,27
0,96
1,70
1,88
0,47

-0,83
-1,07
0,33
-0,68
1,36
2,29
-1,42

Tabela 4
Características descritivas dos itens da Escala de Centralidade do Trabalho
Item

Item-total

M

DP

Assimetria

Curtose

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6

0,59
0,63
0,59
0,52
0,51
0,52

3,04
3,35
2,89
2,67
3,50
3,39

1,45
1,45
1,60
1,51
1,55
1,56

-0,02
-0,37
0,13
0,35
-0,59
-0,45

-1,46
-1,33
-1,61
-1,42
-1,25
-1,37

Diante do exposto, foi possível verificar indícios de uma distribuição não-normal
a partir dos desvios de assimetria e curtose, que foi confirmada por meio da análise dos
histogramas e do teste de Kolmogorov-Smirnov significativo (p<0,05). Com relação à
consistência interna, apesar de um item da ESAT-BR (Q7: “A possibilidade de realizar
atividades de lazer como: esporte, convívio com os amigos, participação em clubes”) ter
apresentado valor de correlação item-total corrigido abaixo do esperado de 0,30, e outro
não ter se distanciado muito desse valor (Q13: “Cada vez maior exigência, dedicação e
empenho), o que atesta problemas em sua confiabilidade (Everitt & Skrondal, 2002),
decidimos mantê-los para a fase seguinte da análise. O objetivo dessa etapa que se
seguiu, foi confirmar a estrutura do modelo orginalmente proposto.
Assim, às escalas foram submetidas à análise fatorial confirmatória (AFC) e
exploratória (AFE). A primeira é utilizada por pesquisadores quando esses possuem
ideias sustentadas a partir de elementos teóricos e de pesquisas anteriores, sobre a forma
como os dados se estruturam. Nesse sentido, o papel desempenhado pela análise é de
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confirmar uma determinada distribuição de itens entre os fatores. A AFE, por sua vez,
tem por objetivo identificar a forma como um conjunto de variáveis se agrupa em torno
de determinados fatores. Além disso, auxilia na redução de dados e de fatores mal
identificados (Hair et al., 2005).
Diante do exposto, submetemos a ESAT-BR e a Escala de Intensidade de Busca
de Emprego diretamente à AFC com o auxílio do software AMOS® 21.0 e utilização do
método Maximum Likelihood. Essa decisão se sustenta no fato de que ambas já foram
validadas em estudos anteriores para públicos jovens semelhantes ao desta pesquisa
(Fernandes et al., 2012; Magalhães & Teixeira, 2013). Assim, o objetivo da AFC foi
confirmar os modelos originalmente propostos nessas investigações. Com o intuito de
aferir a qualidade de ajuste geral dos modelos, utilizamos alguns índices propostos por
Hair et al. (2005). Entre eles, destacamos as medidas de ajuste parcimonioso (χ2/gl, GFI,
AGFI, AIC e CAIC), as medidas de ajuste incremental (TLI e CFI) e as medidas de
ajuste absoluto (RMSEA e SRMR). Tais índices devem comportar os valores expostos
na Tabela 5.
Além desses, com o objetivo de verificar o ajuste dos modelos no que se refere à
mensuração dos constructos, utilizamos a validade convergente e a discriminante. A
primeira reflete a quantidade de variância comum compartilhada entre fatores de um
mesmo construto. Nesse caso, altos valores de variância extraída indicam que os dados
são verdadeiramente representativos dos fatores do modelo. Essa validade é
representada por meio do índice de confiabilidade composta (CC≥0,70) e da variância
média extraída (VME≥0,50). Associados a eles também verificamos a validade fatorial
dos modelos (cargas padronizadas>0,40) e o Alfa de Cronbach (≥0,70) para as escalas
e seus fatores, de modo a constatar sua consistência interna (fidedignidade) (Hair et al.,
2016; Kline, 2016).
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A validade discriminante, por sua vez, tem por objetivo avaliar se cada fator é
capaz de capturar o único fenômeno a que se propõe. Essa validade é verificada
incialmente pelos valores de correlação entre as dimensões, que não devem superar
0,80. Assim, altas correlações são indicativas de baixa capacidade de discriminação, ou
seja, indicam a existência de construtos sobrepostos, que devem ser considerados como
um único fator. Além dessa primeira interpretação, outro índice utilizado para aferir a
validade discriminante foi a raiz quadrada da variância extraída. Nesse caso, essa
validade é considerada satisfatória se o valor proveniente da raiz quadrada da variância
de um determinado fator for maior que o índice de correlação desse fator com qualquer
outro (Brown, 2006; Hair et al., 2005).
Tabela 5
Critérios de qualidade de ajuste - AFC
Índice

Valores

χ /gl (razão entre o qui-quadrado e os
graus de liberdade)

Valores menores que 3 são preferíveis e menores de
5, aceitáveis.

GFI (Goodness-of-Fit Index)

Deve apresentar um índice superior ou igual a 0,85.

AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit Index)

Leva em consideração o número de gl. O valor no
índice deve ser superior ou igual a 0,80.

AIC (Akaike's Information Criteria)*

Compara modelos com quantidade diferente de
constructos. Valores menores são preferíveis.

CAIC (Consistent AIC)*

Opera de forma semelhante à AIC, mas leva em
consideração o tamanho da amostra. Valores
menores são preferíveis.

TLI (Tucker-Lewis Index)

Compara o modelo estimado com um modelo nulo
ou de independência. Valores acima de 0,90
indicam um bom ajustamento.

CFI (Comparative Fit Index)

Também é uma medida de ajuste incremental e
assim como o TLI são adequados valores acima de
0,90.

RMSEA (Root Mean Square Error of
Approximation)

Indica o quanto o modelo se ajusta a população. São
considerados ideais valores inferiores a 0,05 e
ótimos, valores menores que 0,08.
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SRMR (Standardized Root Mean Square
Residual)

Indica o quanto as variâncias e covariâncias da
amostra diferem das do modelo proposto. Valores
inferiores a 0,08 indicam um bom ajuste.

Nota. Os critérios foram recuperados a partir de Anderson e Gerbin (1984); Balbinotti, Balbinotti, Marques e Gaya
(2009) e Hair et al. (2005). *Índices relatados apenas para a ESAT-BR.

Uma vez que a Escala de Centralidade do Trabalho foi validada para o Brasil
com um público muito específico e diferente do da presente pesquisa, a saber,
profissionais da indústria criativa, decidimos realizar uma AFE com o auxílio do SPSS
para verificar sua estrutura unifatorial, por meio da análise de componentes principais
com rotação oblíqua Promax, a mesma utilizada no estudo original (Bendassolli et al.,
2014). O número de fatores a extrair foi definido a priori (1), utilizando para isso o
critério de eigenvalues maiores que 1 (critério de Kaiser). Quanto às cargas fatoriais, à
semelhança da AFC, foram incluídas aquelas com valores acima de 0,4 (Stevens, 1992).
A adequabilidade da amostra a AFE foi verificada por meio do valor da estatística de
Kaiser-Meyer-Olkim (KMO), que considera valores entre 0,5 e 0,7 bons, valores entre
0,8 e 0,9 ótimos e acima de 0,9 excelentes; do teste de esfericidade de Barlett
significativo (p<0,05); e do valor de determinante da matriz maior que 0,00001.
Ademais, foi verificado o Alfa de Cronbach para a escala, tomando-se como referência
o valor de  ≥0,70 (Field, 2009).
Por fim, computamos os escores de cada respondente nos fatores das escalas, por
meio da média dos itens que formavam cada dimensão. Em seguida, foram realizadas
estatísticas descritivas; análises bivariadas com o intuito de atestar correlações entre os
fatores e entre eles e algumas variáveis sociodemográficas de interesse do estudo (rs de
Spearman); e os testes U de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, para verificar diferenças
entre grupos, todas elas com o auxílio do SPSS.
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4.5.2. Dados qualitativos
As respostas provenientes das duas questões abertas presentes no questionário
foram submetidas a estatísticas textuais e a classificação hierárquica descendente (CHD)
com o auxílio do software IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses
Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires). Esse programa realiza análises
estatísticas sobre material textual, tabelas e palavras/indivíduos (Camargo & Justo,
2013).
Na presente pesquisa, o programa permitiu que manejássemos o grande número
de dados coletados, associando-os com algumas variáveis sociodemográficas, que foram
organizadas em uma linha de comando. Cada resposta foi associada a sua respectiva
linha de comando que continha o mesmo conjunto de variáveis, previamente
selecionado para essa análise a partir dos resultados da análise quantitativa. Esse
relacionamento entre variáveis quantitativas e dados qualitativos ainda foi aprimorado
por meio da recuperação de textos do corpus original, permitindo assim uma melhor
compreensão dos resultados.
Especificamente, a CHD organiza os textos a partir dos seus respectivos
vocabulários. Dessa forma, são obtidas classes e cada uma delas é caracterizada por um
vocabulário específico. O programa ainda fornece a descrição dessas classes, ao
destacar suas palavras características e elucidar a relação entre elas e as variáveis da
linha de comando. A análise ainda fornece um dendograma que ilustra as relações entre
diferentes classes. Para a construção do dendograma, foram adotados dois critérios para
inclusão de palavras: (a) o valor do χ²≥3,84 com nível de significância de p<0,05 e (b) a
frequências das palavras, cujo ponto de corte foi definido em cada corpus a partir da
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razão entre o número de ocorrências e o número de formas, ou com 100% de
porcentagem na classe (Camargo & Justo, 2013).
Ao todo, foram considerados três corpus para a análise, já que a primeira
questão se referiu a aspectos diferentes, embora relacionados: motivos de não estar
estudando e motivos de não estar trabalhando. Definidos esses elementos, revisamos os
arquivos com o intuito de corrigir possíveis erros de digitação e atender a algumas
especificações recomendadas pelo programa. Cada resposta foi separada por sua
respectiva linha de comando composta pelas seguintes variáveis: número de
identificação do participante, sexo, filhos, renda, experiência de trabalho, escolaridade e
tempo na condição. Pelo fato de haver um grande número de respostas curtas,
modificamos as especificações do programa e definimos cada resposta como um texto,
evitando dessa forma, sua segmentação. Por fim, a lematização correspondente às
classes gramaticais ativas e suplementares consideradas na análise, foi mantida como
originalmente proposta pelo software.
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS

5.1. Resultados quantitativos
5.1.1. Análise fatorial confirmatória da ESAT-BR
O modelo originalmente proposto por Fernandes et al. (2012) com os 25 itens
distribuídos entre quatro fatores foi submetido à AFC, com o intuito de avaliar sua
adequação aos dados da pesquisa. Por meio de uma primeira aproximação aos
resultados, foi possível verificar que dois itens apresentaram cargas fatoriais inferiores a
0,4 (“Cada vez maior exigência, dedicação e empenho” e “A possibilidade de realizar
atividades de lazer como: esporte, convívio com os amigos, participação em clubes”),
conforme mostra a Tabela 6.
Tabela 6
Cargas fatoriais da ESAT-BR –AFC
Itens

Assumir novas responsabilidades
A possibilidade de utilizar as minhas capacidades e
competências
Fazer novas aprendizagens
A possibilidade de explorar e realizar novas ideias
Uma possibilidade de progressão na carreira
Uma forma de realização pessoal
A possibilidade de utilizar os meus saberes a
situações novas
A oportunidade para manter a confiança nas minhas
capacidades
Cada vez maior exigência, dedicação e empenho*
Poder estar num ambiente físico agradável
A possibilidade de apreciar a beleza das coisas
Uma fonte de felicidade e bem-estar
Uma oportunidade para fazer amizades
A oportunidade para construir uma sociedade mais
solidária e justa
Uma forma de ajudar aos outros

Fatores
_________________________________
F1
F2
F3
F4
0,80
0,80
0,80
0,49
0,67
0,58
0,64
0,73
0,39
0,58
0,59
0,72
0,71
0,64
0,62
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A possibilidade de realizar atividades de lazer como:
esporte, convívio com os amigos, participação em
clubes...*
Uma atividade desgastante e cansativa
Um ambiente estressante e pesado
Uma atividade repetida e aborrecida
Participar de um ambiente que só cria problemas
Um fardo pesado que tenho de suportar cada dia
Preocupação e instabilidade constantes
A garantia de um bom salário
Garantia de sucesso econômico
Garantia de estabilidade e segurança

0,34

0,77
0,72
0,59
0,54
0,56
0,50
0,62
0,71
0,62

Nota. *Cargas inferiores a 0,4. F1: Realização Pessoal do Trabalho; F2: Dimensão Positiva do Trabalho; F3:
Dimensão Negativa do Trabalho; F4: Dimensão Econômica do Trabalho.

Em seguida, ao analisarmos a tabela de correlação entre as dimensões da escala,
constatamos a existência de uma correlação fatorial importante, superior a 0,80, entre a
Dimensão Positiva do Trabalho e a Dimensão Econômica do Trabalho (r=0,86), o que
evidenciou a baixa capacidade discriminativa dos mesmos e a sobreposição entre esses
fatores (Tabela 7).
Tabela 7
Correlação entre as dimensões da ESAT-BR
Fatores
RP_F1
DP_F2
DN_F3
RP_F1
DP_F2
RP_F1

<-->
<-->
<-->
<-->
<-->
<-->

DP_F2
DN_F3
DE_F4
DE_F4
DE_F4
DN_F3

Correlação
0,79
0,06
0,08
0,67
0,86
0,06

Por meio da raiz quadrada da variância média extraída foi possível constatar que
todos os fatores apresentaram valores superiores ao índice de correlação que
mantiveram com outras dimensões. Apenas a Dimensão Positiva do Trabalho e a
Dimensão Econômica do Trabalho apresentaram valores da raiz quadrada da VME
iguais ao da correlação (0,86) (Tabela 8). Embora, essa não tenha sido uma violação
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severa ao critério de validade, o valor da correlação entre essas dimensões e o valor do
 da Dimensão Econômica do Trabalho menor que o considerado aceitável,
fundamentou a decisão de incorporar os itens desse fator à Dimensão Positiva do
Trabalho.
Tabela 8
Confiabilidade e índices de validade da ESAT-BR
Fatores
Dimensão da Realização
Pessoal do Trabalho
Dimensão Positiva
do Trabalho
Dimensão Negativa
do Trabalho
Dimensão Econômica
do Trabalho



CC

VME

0,85

0,95

0,83 (0,91)

0,76

0,89

0,75 (0,86)

0,78

0,87

0,74 (0,86)

0,69

0,79

0,75 (0,86)

Nota. : Alfa de Cronbach; CC: Confiabilidade composta; VME: variância média extraída. Valores entre
parênteses correspondem à raiz quadrada da VME.

Por último, quanto aos critérios de qualidade de ajuste, apenas o χ2/gl= 2,00,
p<0,001, o RMSEA=0,067, o SRMR=0,063 e o AGFI=0,837 se mantiveram dentro dos
valores aceitáveis, enquanto que os demais ficaram abaixo dos valores esperados, sendo
TLI=0,854; CFI=0,869; GFI=0,837; e AGFI=0,837. O AIC e o CAIC que foram
computados apenas para a AFC com a ESAT-BR, por se referirem à comparação entre
modelos com diferente quantidade de fatores, apresentaram valores de 652,388 e
899,440 respectivamente.
A partir desses resultados, realizamos algumas modificações no modelo e o
submetemos a uma nova AFC (Figura 1). Especificamente, excluímos os dois itens que
apresentaram carga fatorial menor que 0,4 e reduzimos a quantidade de fatores de 4 para
3, já que os itens da Dimensão Econômica do Trabalho foram incorporados a Dimensão
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Positiva do Trabalho, como explicitado anteriormente. Nessa nova etapa, os 23 itens
foram mantidos, porque todos apresentaram cargas fatoriais superiores a 0,4.

Figura 1. Análise fatorial confirmatória da ESAT-BR. RP_F1: Dimensão da Realização Pessoal do Trabalho;
DP_F2: Dimensão Positiva do Trabalho; DN_F3: Dimensão Negativa do Trabalho.

Em seguida, verificamos os índices dos critérios de qualidade de ajuste. De
forma geral, os índices ficaram abaixo dos valores aceitáveis e piores do que os
encontrados no modelo original, sendo χ2/gl= 2,163, p<0,001; RMSEA=0,072;
SRMR=0,065; TLI=0,853; CFI=0,868; GFI=0,841; e AGFI=0,807. Diante disso,
realizamos as alterações sugeridas pelo AMOS com o intuito de aperfeiçoar o modelo.
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Nessa etapa observamos as covariâncias entre os erros dos itens e ligamos aqueles que
apresentaram um valor muito alto, o que revelava alguma semelhança teórica ou
semântica entre eles. A partir disso, cinco duplas de erros foram ligadas e são
representadas na Tabela 9.
Tabela 9
Covariâncias entre os erros dos itens da ESAT-BR
Dupla de erros

Fator

Itens

e2 - e5

F1

2. Assumir novas responsabilidades
5. Uma forma de realização pessoal

e5 - e9

F1

5. Uma forma de realização pessoal
9. Fazer novas aprendizagens

e10 - e15

F1

10. Uma fonte de felicidade e bem-estar
15. A possibilidade de utilizar minhas capacidades e competências

e12 - e18

F2

12. Uma forma de ajudar aos outros
18. A oportunidade para construir uma sociedade mais solidária e
justa

e15 - e16

F1

15. A possibilidade de utilizar minhas capacidades e competências
16. A possibilidade de utilizar meus saberes a situações novas

Com relação às três primeiras duplas (e2 - e5; e5 - e9; e e10 - e15) podemos
observar uma associação entre a ideia de realização pessoal e felicidade à possibilidade
de progressão e reconhecimento profissional no exercício de um trabalho (Silva &
Tolfo, 2012). Quanto às duas últimas (e12 -e18; e15 - e16) há semelhança na construção
semântica dos itens, com a utilização de palavras iguais ou parecidas, o que explica a
covariância dos mesmos.
As ligações dos itens permitiram um aperfeiçoamento do modelo. Em primeiro
lugar, as cargas fatoriais apresentaram valores acima do esperado (Tabela 10). A
correlação entre os fatores não excedeu o valor de 0,80 (Tabela 11) e os indicadores de
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confiabilidade e validade estiveram dentro da expectativa (Tabela 12). O Alfa de
Cronbach médio da escala foi de 0,83.
Tabela 10
Cargas fatoriais da ESAT-BR modificada – AFC
Itens

Assumir novas responsabilidades
A possibilidade de utilizar as minhas capacidades e
competências
Fazer novas aprendizagens
A possibilidade de explorar e realizar novas ideias
Uma possibilidade de progressão na carreira
Uma forma de realização pessoal
A possibilidade de utilizar os meus saberes a
situações novas
A oportunidade para manter a confiança nas minhas
capacidades
Poder estar num ambiente físico agradável
A garantia de um bom salário
A possibilidade de apreciar a beleza das coisas
Uma fonte de felicidade e bem-estar
Uma oportunidade para fazer amizades
Garantia de sucesso econômico
Garantia de estabilidade e segurança
A oportunidade para construir uma sociedade mais
solidária e justa
Uma forma de ajudar aos outros
Uma atividade desgastante e cansativa
Um ambiente estressante e pesado
Uma atividade repetida e aborrecida
Participar de um ambiente que só cria problemas
Um fardo pesado que tenho de suportar cada dia
Preocupação e instabilidade constantes

Fatores
_________________________________
F1
F2
F3
0,68
0,77
0,84
0,50
0,68
0,60
0,58
0,71
0,59
0,56
0,60
0,72
0,71
0,65
0,56
0,61
0,58
0,77
0,72
0,59
0,54
0,56
0,50

Nota. F1: Realização Pessoal do Trabalho; F2: Dimensão Positiva do Trabalho; F3: Dimensão Negativa do Trabalho.

Tabela 11
Correlação entre as dimensões da ESAT-BR modificada
Fatores
RP_F1 <--> DP_F2
DP_F2 <--> DN_F3
RP_F1 <--> DN_F3

Correlação
0,78
0,07
0,09
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Tabela 12
Confiabilidade e índices de validade da ESAT-BR modificada
Fatores
Dimensão da Realização
Pessoal do Trabalho
Dimensão Positiva
do Trabalho
Dimensão Negativa
do Trabalho



CC

VME

0,86

0,97

0,90 (0,94)

0,84

0,93

0,80 (0,89)

0,78

0,80

0,64 (0,80)

Nota. : Alfa de Cronbach; CC: Confiabilidade composta; VME: variância média extraída. Valores entre
parênteses correspondem à raiz quadrada da VME.

Com relação aos critérios de qualidade de ajuste, o modelo que passou a apresentar
os seguintes valores: χ2/gl= 1,728, p<0,001; RMSEA=0,057; SRMR=0,062; TLI=0,908;
CFI=0,919; GFI=0,871; AGFI=0,840. Quanto ao AIC e o CAIC os valores foram
menores do que os encontrados no modelo original, 491,609 e 729,838,
respectivamente. De forma geral, os valores dos índices estiveram dentro dos
parâmetros desejáveis e aceitáveis e indicam um modelo adequado (Figura 2). A versão
final do questionário com os 23 itens é apresentada no APÊNDICE F.
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Figura 2. Modelo estrutural da ESAT-BR. RP_F1: Dimensão da Realização Pessoal do Trabalho; DP_F2:
Dimensão Positiva do Trabalho; DN_F3: Dimensão Negativa do Trabalho.

5.1.2. Análise fatorial confirmatória da Escala de Intensidade de Busca de
Emprego
Para a AFC, consideramos a estrutura bifatorial apontada por Wanberg et al.
(2000) e submetemos os 13 itens que compõe a escala à referida análise. Na primeira
solução encontrada, apenas o χ2/gl= 3,564, p<0,001, o SRMR=0,053, o CFI=0,912 e o
GFI=0,850 se mantiveram dentro dos valores aceitáveis. O RMSEA=0,107 se manteve
acima do valor esperado, enquanto que o TLI=0,893 e o AGFI=0,787, abaixo.
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Diante disso, semelhante à AFC anterior, realizamos as modificações sugeridas
pelo software, especificamente, a “ligação” de erros. Nessa etapa, cinco duplas de erro
foram ligadas (Tabela 13) e nenhum item foi excluído, já que todos apresentaram carga
fatorial superior a 0,4.
Tabela 13
Covariâncias entre os erros dos itens da Escala de Intensidade de Busca de Emprego
Dupla de erros

Fator

Itens

e7 - e8

F2

7. Li anúncios de emprego em jornais, revistas ou associações profissionais
8. Preparei ou revisei o meu currículo

e7 - e13

F2

7. Li anúncios de emprego em jornais, revistas ou associações profissionais
13. Usei a internet ou outro serviço eletrônico para localizar vagas de trabalho

e8 - e10

F2

8. Preparei ou revisei o meu currículo
10. Enviei meu currículo para empregadores potenciais

e9 - e10

F2

9. Li livros ou artigos sobre como conseguir emprego ou mudar de emprego
10. Enviei meu currículo para empregadores potenciais

e11 - e12

F2

11. Preenchi uma ficha de candidato a emprego
12. Fiz contato com agência de empregos, firma de colocação profissional ou serviços
governamentais de emprego

Na primeira, terceira, quarta e quinta duplas, podemos observar ações
relacionadas, o que pode ter influenciado a associação entre os itens (p. ex., ler anúncios
de emprego e preparar o currículo; preparar e consequentemente enviar o currículo; ler
materiais sobre como conseguir emprego e enviar o currículo; e preencher uma ficha de
candidato a emprego e fazer contato com agências ou serviços governamentais de
colocação no mercado de trabalho). Já com relação à segunda dupla (e7 - e13) há
proximidade semântica entre os itens, o que pode explicar a covariância entre os
mesmos.
Após essa modificação, os índices passaram a apresentar os valores χ2/gl= 1,980,
p<0,001; RMSEA=0,066; SRMR=0,043; TLI=0,959; CFI=0,969; GFI=0,923; e
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AGFI=0,882, que sinalizam para a adequação do modelo (Figura 3). Quanto à
confiabilidade e a validade, os valores estiveram dentro dos parâmetros estimados
(Tabela 14). O valor de Alfa de Cronbach médio da escala foi de 0,93. A correlação
entre os fatores foi de 0,77 e as cargas fatoriais excederam o mínimo de 0,40 (Tabela
15).

Figura 3. Análise fatorial confirmatória da Escala de Intensidade de Busca de Emprego. RS_F1: subescala de
Intensidade de Contatos de Rede Social; SRS_F2: subescala de Intensidade Geral de Busca de Emprego.
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Tabela 14
Confiabilidade e índices de validade da Escala de Intensidade de Busca de Emprego


Fatores
Intensidade de Contatos
de Rede Social
Intensidade Geral de
Busca de Emprego

CC

VME

0,88

0,97

0,86 (0,92)

0,90

0,98

0,87 (0,93)

Nota. : Alfa de Cronbach; CC: Confiabilidade composta; VME: variância média extraída. Valores entre
parênteses correspondem à raiz quadrada da VME.

Tabela 15
Cargas fatoriais da Escala de Intensidade de Busca de Emprego – AFC
Itens

Fiz contatos com conhecidos para pedir orientações
e conselhos relacionados à minha busca de emprego.
Telefonei ou visitei alguém para obter mais
informação sobre determinado emprego ou local de
trabalho.
Solicitei orientação para alguém que pode ter
informação ou conselho útil sobre determinada área
de trabalho.
Busquei encaminhamentos para entrevistas com
pessoas consideradas fontes importantes de
informação útil ou conselho sobre carreiras do meu
interesse
Conversei com amigos ou parentes sobre possíveis
indicações de emprego
Conversei com empregadores anteriores e outros
contatos no mercado de trabalho para obter
informações sobre possibilidades de emprego e
outras dicas úteis
Li anúncios de emprego em jornais, revistas ou
associações profissionais
Preparei ou revisei o meu currículo
Li livros ou artigos sobre como conseguir emprego
ou mudar de emprego
Enviei meu currículo para empregadores potenciais
Preenchi uma ficha de candidato a emprego
Fiz contato com agência de empregos, firma de
colocação profissional ou serviços governamentais
de emprego
Usei a Internet ou outro serviço eletrônico para
localizar vagas de trabalho

Fatores
_______________________
F1
F2
0,82
0,80

0,72

0,72

0,73
0,70

0,73
0,83
0,68
0,81
0,74
0,70

0,77

Nota. F1: subescala de Intensidade de Contatos de Rede Social; F2: subescala de Intensidade Geral de
Busca de Emprego.
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5.1.3. Análise fatorial exploratória da Escala de Centralidade do Trabalho
Os itens da escala foram submetidos à AFE e a adequabilidade da amostra foi
confirmada por meio dos índices KMO=0,84; teste de Barlett χ2(15)=361,420, p<0,001;
e determinante igual a 0,194. Por meio da análise de componentes principais, obtivemos
uma solução unifatorial que explicou 50,92% da variância, apresentando alfa de 0,80.
Os itens e suas respectivas cargas são descritos na Tabela 16.
Tabela 16
Solução fatorial da Escala de Centralidade do Trabalho
Itens

Cargas fatoriais

Acredito que as coisas mais importantes da vida das pessoas são aquelas
relacionadas com o trabalho
Acredito que os principais objetivos na vida das pessoas devem se orientar para
o trabalho
Acredito que o trabalho deve ser considerado central na vida das pessoas
Acredito que o trabalho é algo com o qual as pessoas deveriam envolver-se a
maior parte do tempo
Acredito que o trabalho é, em geral, uma das coisas mais importantes na vida das
pessoas
Acredito que a vida só tem sentido para as pessoas quando elas se envolvem com
o trabalho

0,74
0,77
0,73
0,67
0,66
0,67

5.1.4. Perfil dos participantes e análises descritivas
As perguntas do questionário sóciodemográfico permitiram identificar elementos
de caracterização pessoal e do contexto no qual os jovens estavam inseridos. Quanto a
esses aspectos foi possível constatar que 50,9% moravam com os pais, enquanto que
29,9% possuíam família própria, e que a média de moradores na residência era de 4,17
pessoas (DP=0,70). Dentre esses, em média 1,27 pessoas trabalhavam (DP=0). Mais da
metade dos participantes assinalou ter pelo menos mais um familiar na condição nemnem (53,6%).
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Quanto aos filhos, 60,3% afirmaram não serem pais ou mães. No entanto, entre
aqueles que tinham filhos, chamou atenção a diferença entre homens e mulheres: 37,5%
eram mães e apenas 2,2%, pais. Aquelas mulheres que afirmaram ter filhos, tinham em
média 1,42 crianças (DP=0; Máxima=4). Seis mulheres que já eram mães também
estavam grávidas na ocasião da pesquisa. A média de idade do filho mais novo foi de
25,61 meses (DP=49,49; Máximo=108 meses, Mínimo=16 dias de vida).
Com relação à escolaridade, o ensino médio foi o nível mais citado (27,7%),
seguido do ensino superior (23,7%). Quanto à realização de cursos de qualificação, no
geral, 62,1% afirmaram não ter feito nenhum curso dessa natureza. Questionados sobre
a renda familiar, 28,6% relataram receber um salário mínimo (R$ 788,00 em vigência
no período da coleta), e 17%, entre 2 e 3 salários mínimos. Quanto ao recebimento de
benefícios, 42,4% assinalaram não receber nenhum deles. Entre aqueles que afirmaram
recebê-los, o benefício mais citado foi o bolsa-família (31,75%).
Sobre o nível de escolaridade dos pais e mães, 29,9% dos pais possuíam ensino
fundamental incompleto. Entre as mães, 42,9% não concluíram o ensino fundamental.
Quanto as suas ocupações, 18,6% dos pais trabalhavam por conta própria. Já com
relação às mães, 44,9% eram donas de casa, e 5,4% autônomas.
Por fim, sobre os aspectos relacionados à experiência profissional dos jovens,
60,3% já trabalharam em algum momento de suas vidas, embora sem registro em
carteira de trabalho (47,8%). Em média, o tempo que passaram nas ocupações foi de
11,23 meses (DP=3,53). No que diz respeito ao tempo na condição, 45,5% dos
participantes estavam nela entre 10 e 24 meses, e 31,7% entre 34 e 72 meses. A Tabela
17 sintetiza as informações sobre o perfil dos participantes.
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Tabela 17
Perfil dos participantes
Estratégia de coleta:

Idade
Tempo no trabalho
Sexo
Feminino
Masculino
Cor/raça
Branco
Preto
Pardo
Indígena
Amarelo
Escolaridade
Fund. Incompleto
Fund. Completo
Médio incompleto
Médio completo
Sup. Incompleto
Sup. Completo
Pós-Graduação
Qualificação
Sim
Não
Filhos
Sim
Não
Com quem mora
Com os pais
Família própria
Parentes
Sozinho
Renda
Não soube informar
Menos da metade de 1
Mais da metade de 1
1 salário
Mais de 1 salário
1 salário e meio
De 2 a 3 salários
De 4 a 7 salários
De 8 a 12 salários
De 20 a 30 salários
Benefícios
Bolsa-família
Aposentadoria
Pensão
Mais de um
Nenhum
Experiência de trabalho
Sim
Não
Carteira assinada
Sim
Não
Tempo na condição
15 dias a 9 meses
10 a 24 meses
34 a 72 meses
84 a 144 meses

Presencial
___________________________
M
DP
Moda
F
20,54
9,05

1,92
12,97

18
3

On-line
___________________________
M
DP
Moda
F
22,98
15,72

1,33
17,91

24
12

128
32

42
22

36
13
101
1
9

41
0
22
0
1

35
29
36
58
1
1
0

0
0
0
4
0
52
8

66
94

19
45

78
82

11
53

61
60
35
4

53
7
3
1

16
13
9
63
17
14
21
7
0
0

0
1
5
1
5
7
17
14
9
5

68
12
3
20
57

3
17
2
3
38

95
65

40
24

18
66

10
30

10
72
66
11

29
30
5
0
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Quanto às escalas, foram estimadas as médias dos escores individuais em cada
uma delas e em suas dimensões, apresentadas na Tabela 18. Podemos observar que na
ESAT-BR os escores tenderam ser mais altos na Dimensão da Realização Pessoal
(Média= 5,66, DP=0,63, Moda=6) e menores na Dimensão Negativa (Média=3,15,
DP=1,22, Moda=2,33). Já com relação à Escala de Intensidade de Busca de Emprego,
as pontuações tenderam a ser maiores na subescala de Intensidade de Contatos de Rede
Social (Média=2,30; DP=1,09; Moda=1).
A média dos escores na Escala de Centralidade do Trabalho foi de 3,13
(DP=1,08). Já no item sobre a centralidade absoluta a média foi de 3,78 (DP=0,85;
Moda=4). Para 40,17% dos respondentes o trabalho foi pontuado como muito
importante e para 33,48% como importante. Por sua vez, na distribuição de
porcentagens entre as esferas da vida apresentadas no item da centralidade relativa, a
família se destacou como a dimensão de maior importância com 40% da pontuação
(M=39,80; DP=17,96), seguida por trabalho com 20% dos escores (M=19,97;
DP=12,12), ócio com 15,90% (M=15,91; DP=15,55), religião com 14,70% da
pontuação (M=14,76; DP=11,63) e comunidade com 9,40% de importância (M=9,48;
DP=7,49).
Tabela 18
Resultados descritivos das escalas e de suas dimensões
Escalas e dimensões

Média

ESAT-BR
RP_F1
DP_F2
DN_F3
BE
RS_F1
SRS_F2
CT_F1
IMP

4,84
5,66
5,23
3,15
2,13
2,30
1,99
3,13
3,78

Mediana
6
5,87
5,44
3,33
1
2
1,57
3,16
4

Moda
6
6
6
2,33
1
1
1
3,50
4

DP
1,41
0,63
0,81
1,22
1,68
1,09
1,11
1,08
0,85

Mínimo
1
1,63
1
1
1
1
1
1
1

Máximo
6
6
6
6
5
5
5
5
5

Nota. RP_F1: Dimensão da Realização Pessoal do Trabalho; DP_F2: Dimensão Positiva do Trabalho; DN_F3:
Dimensão Negativa do Trabalho. BE: Escala de Intensidade de Busca de Emprego; RS_F1: subescala de Intensidade
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de Contatos de Rede Social; SRS_F2: subescala de Intensidade Geral de Busca de Emprego. CT_F1: Escala de
Centralidade do Trabalho. IMP: centralidade absoluta.

5.1.5. Análises correlacionais e comparação entre grupos
O principal objetivo desta pesquisa foi investigar a relação entre o significado do
trabalho e os comportamentos de busca de emprego. Além disso, se buscou identificar a
centralidade do trabalho e relacioná-la com essas duas dimensões. Por fim, um terceiro
objetivo foi analisar a relação entre esses construtos e as variáveis sociodemográficas.
Dessa forma, nessa seção serão apresentados os coeficientes de correlação entre a
ESAT-BR, a Escala de Intensidade de Busca de Emprego, a Escala de Centralidade do
Trabalho, a centralidade absoluta do MOW e algumas variáveis de interesse do estudo.
Ao analisarmos a associação entre os fatores da ESAT-BR e da Escala de
Intensidade de Busca de Emprego, constatamos que a Dimensão Negativa do Trabalho
está negativamente associada à busca de emprego com uso de redes sociais (rs=-0,21,
p<0,01) e sem o uso dessas redes (rs=-0,28, p<0,001). Por outro lado, a centralidade
absoluta do trabalho mostrou ter uma associação positiva com os fatores da busca de
emprego. Nesse caso, o relacionamento com o uso da rede de apoio (rs=0,32, p<0,001) e
com a busca geral de emprego (rs=0,27, p<0,001) foi fraco.
No que diz respeito às variáveis sociodemográficas, sexo, ter ou não filhos,
renda, escolaridade, experiência de trabalho e tempo na condição estiveram relacionadas
com fatores das escalas. Os relacionamentos entre eles serão apresentados a seguir.
Sexo
Houve uma associação positiva entre o sexo do respondente e as estratégias de
busca de emprego com uso de redes sociais (rs=0,17, p<0,05) e sem o uso delas (rs
=0,16, p<0,05). Especificamente, homens (Mdn=2,5) diferem significativamente de
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mulheres (Mdn=2) no uso de contatos da rede social na busca de emprego (U=3540,
p<0,05, r=-0,16). Quanto à busca de emprego geral, eles (Mdn=2) também se
diferenciaram delas (Mdn=1,42) na utilização de outras estratégias (U=3574, p<0,05,
r=-0,16).
Filhos
Com relação à pergunta “Você tem filhos?” observamos uma relação negativa
entre a Dimensão Positiva do Trabalho e a resposta a esse item (rs=-0,17, p<0,01).
Especificamente, houve uma diferença estatisticamente significativa entre quem
afirmou ter filho (Mdn=5,55) e aqueles que não os tinham (Mdn=5,33), U=4783,50,
p=0,01, r=-0,17. Ao analisarmos as diferenças entre grupos, constatamos que as mães
(Mdn=5,55) diferem das mulheres sem filhos (Mdn=5,33) nos escores da Dimensão
Positiva, U=2843,50, p<0,05, r=-0,18, como também dos homens sem filhos
(Mdn=5,44), U=1633,50, p<0,05, r=-0,17.
A resposta a esse item ainda esteve associada com os fatores da escala de busca
de emprego. Assim, em um primeiro momento, observamos uma associação positiva
entre essa resposta e o uso de redes sociais (rs=0,26, p<0,001) e com o comportamento
geral na busca por um trabalho (rs=0,35, p<0,001). Nesse caso, a comparação entre
grupos evidenciou que as mulheres sem filhos diferem significativamente daquelas que
são mães (Mdn=1,66) quanto ao uso de redes sociais como estratégia de busca de
emprego e na busca geral (Mães, Mdn=1). Homens sem filhos também se diferenciaram
das mulheres com filho quanto à utilização das redes (Mdn=1,66) e com relação ao uso
de outras estratégias de procura (Mulheres com filho, Mdn=1) (Tabela 19).
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Tabela 19
Diferença das respostas às subescalas de busca de emprego a partir da pergunta “Você
tem filhos?”.
MSF
HSF
_________________________
_________________________
Med
U
p
r
Med
U
p
r
RS_F1
2,33 2526,50 0,001
-0,26
2,5
1251
0,001 -0,32
SRS_F2
2
2134,50 0,001
-0,36
2
1098,50 0,001 -0,39
Nota. MSF: Mulher sem filho; HSF: Homem sem filho; RS_F1: subescala de Intensidade de Contatos de
Rede Social; SRS_F2: subescala de Intensidade Geral de Busca de Emprego.

Ainda com relação a essa variável, houve uma correlação positiva, rs=0,14,
p<0,05 entre ela e a centralidade absoluta do trabalho. A comparação entre grupos
confirmou que não ter filhos esteve associado de forma significativa com a importância
atribuída ao trabalho (U=5041,50, p<0,05, r=-0,14).
Experiência de trabalho
Com relação à experiência profissional houve uma associação negativa entre a
busca de emprego com uso de redes de contato e a resposta a essa questão (rs=-0,24,
p<0,001). Nos grupos, verificamos que quem já tinha trabalhado (Mdn=2,5) se
diferenciou significativamente de quem não (Mdn=1,66) no uso dessa estratégia
(U=4300, p<0,001, r=-0,24).
Também houve uma relação negativa entre a centralidade absoluta do trabalho e
essa variável (rs=-0,15, p<0,05). Na diferença entre grupos, ficou evidente que os jovens
que já haviam trabalhado (Mdn=4) se diferenciaram dos que não (Mdn=4), na resposta a
esse item (U=4972,50, p<0,05, r=-0,15).
Renda
A Dimensão Positiva do Trabalho se relacionou negativamente com a renda dos
participantes, rs=-0,25, p<0,001. Os dados ainda indicaram existir uma diferença
estatisticamente significativa entre a resposta a esse fator e as faixas de renda,
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H(9)=20,35, p<0,05. O teste de Jonckheere (J=8470, z=-3,92, r=-0,26) revelou uma
tendência decrescente significativa entre os dados, ou seja, à medida que a renda
decresce, a mediana da Dimensão Positiva tende a aumentar. Essa indicação foi
confirmada pelo teste U de Mann-Whitney que demonstrou que jovens cuja renda
familiar era equivalente a 1 salário mínimo e meio (Mdn=5,55), se diferenciaram dos
que tinham renda de 20 a 30 salários (Mdn=4,55) a respeito dessa dimensão, U=17,50,
p<0,05, r=-0,44.
Por outro lado, houve uma relação positiva entre renda e busca de emprego com
uso de redes sociais (rs=0,32, p<0,001) e sem o uso delas (rs=0,39, p<0,001).
Especificamente, jovens de diferentes faixas de renda se diferenciaram no uso dessas
redes e na busca geral por um emprego. O teste de Jonckheere para os dois fatores
confirmou existir uma relação positiva entre os dados. O teste U de Mann-Whitney
confirmou que jovens cujas famílias concentravam os maiores rendimentos de (8 a 12
salários, Mdn=4) relataram utilizar com mais frequência à rede de contatos para a busca
de emprego, do que jovens cuja renda era inferior a metade de 1 salário mínimo
(Mdn=1,58). Da mesma forma, jovens de alto nível socioeconômico também relataram
se envolver mais em outros comportamentos de busca de emprego, do que o segundo
grupo (Rendimentos de 8 a 12 salários, Mdn=3; Menos da metade de um salário,
Mdn=1) (Tabela 20).
Tabela 20
Diferença das respostas às subescalas de busca de emprego a partir da renda
Fatores

RS_F1
SRS_F2

8 a 12 salários
_____________
Teste U
U=23,50, p<0,05, r=-0,51
U=17,50, p<0,01, r=-0,63

Teste de Jonckheere

J=13302,50, z=4,86, r=-0,32
J=13860,50, z=5,97, r=-0,39

Diferença-teste

H(9)=29,29, p=0,001
H(9)=43,57, p<0,001

Nota. RS_F1: subescala de Intensidade de Contatos de Rede Social; SRS_F2: subescala de Intensidade Geral de
Busca de Emprego.
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Escolaridade
No que diz respeito à escolaridade dos respondentes, essa variável se associou
negativamente com a Dimensão Positiva do Trabalho, rs =-0,40, p<0,001. Nos grupos
de escolaridade pudemos observar uma diferença entre eles e a pontuação nesse fator,
H(6)=37,13, p<0,001. O teste de Jonckheere evidenciou que à medida que a
escolaridade diminui, a mediana da dimensão aumenta (J=6686,50, z=-6,11, r=-0,40). O
teste U confirmou esse resultado, ao indicar uma diferença significativa entre jovens
com ensino fundamental incompleto (Mdn=5,77) e aqueles com pós-graduação
(Mdn=5) na pontuação nesse fator (U=29,5, p=0,001, r=-0,52).
Quanto ao uso das estratégias de busca de emprego, participantes de diferentes
níveis de escolaridade também se diferenciaram. Primeiro, houve uma associação
positiva entre o uso de redes sociais e essa variável, rs=0,42, p<0,001 e entre ela e a
procura geral por emprego, rs=0,60, p<0,001. Em seguida, se verificou que jovens com
ensino superior completo (Mdn=3,33) diferem daqueles com fundamental incompleto
(Mdn=1,33) quanto ao uso de rede de contato, e quanto à utilização de outras estratégias
de busca (Jovens com ensino superior, Mdn=3,28; Jovens com ensino fundamental
incompleto, Mdn=1) (Tabela 21).
Tabela 21
Diferença das respostas às subescalas de busca de emprego a partir da escolaridade
Fatores

Ens. Superior completo
Teste de Jonckheere
Diferença-teste
________________
Teste U
RS_F1
U=246, p<0,001, r=-0,62
J=13525,50, z=6,41, r=-0,42
H(6)=52,37, p<0,001
SRS_F2
U=92,5, p<0,001, r=-0,76
J=15098, z=9,45, r=-0,63
H(6)=91,42, p<0,001
Nota. RS_F1: subescala de Intensidade de Contatos de Rede Social; SRS_F2: subescala de Intensidade Geral de
Busca de Emprego.
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Por último, houve uma associação negativa entre a centralidade do trabalho
medida pela escala de Kanungo e a escolaridade dos participantes, rs=-0,32, p<0,001. O
teste H significativo indicou a existência de diferença entre os níveis de escolaridade e a
reposta a esse item, H(6)=29,29, p<0,001 e o teste de Jonckheere apontou para uma
relação negativa entre eles (J=7347, z=-4,89, r=-0,32). Especificamente, jovens com
ensino fundamental incompleto (Mdn=4,16) se diferenciam de jovens com pósgraduação (Mdn=2,16) na resposta a essa dimensão, U=51,50, p<0,001, r=-0,42.
Tempo na condição
A variável tempo na condição se relacionou positivamente com a Dimensão
Negativa do Trabalho, rs=0,19, p<0,01. Entre os grupos, houve uma diferença
significativa entre o tempo e a pontuação nessa dimensão, H(3)=8,93, p<0,05.
Especificamente, à medida que o tempo na condição aumenta, a mediana do fator
também aumenta, J=9594,50, z=2,33, r=-0,15. Essa tendência foi confirmada pelo teste
U que constatou que jovens que estavam na condição entre 34 e 72 meses (Mdn=3,5) se
diferenciaram daqueles que estavam entre 15 dias e 9 meses nessa condição (Mdn=2,83)
na resposta a Dimensão Negativa do Trabalho, U=1031, p<0,05, r=-0,21.
Com relação aos fatores de busca de emprego, ambos se associaram
negativamente com o tempo na condição, rs=-0,30, p<0,001 para o uso de redes sociais
e rs=-0,35, p<0,001 para a busca geral. Houve uma diferença entre os grupos e o uso de
redes de contatos sociais para a busca de emprego e na busca geral. Nesse caso, jovens
que estavam na condição há menos tempo (15 dias a 9 meses, Mdn=3) relataram com
mais frequência utilizar a rede social de contatos para a busca de emprego, do que
respondentes que estavam nela há mais de 7 anos (84 a 144 meses, Mdn=1). Da mesma
forma, quem estava na condição entre 15 dias e 9 meses (Mdn=2,28) também se
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envolveu mais com outras estratégias de busca de emprego, do que aqueles há mais
tempo na condição (84 a 144 meses, Mdn=1) (Tabela 22).
Tabela 22
Diferença das respostas às subescalas de busca de emprego a partir do tempo na condição
Fatores

15 dias a 9 meses
Teste de Jonckheere
Diferença-teste
_____________
Teste U
RS_F1
U=75, p=0,001, r=-0,46
J=5879, z=-4,42, r=-0,29
H(3)=20,52, p<0,001
SRS_F2
U=67, p<0,001, r=-0,49
J=5479, z=-5,28, r=-0,35
H(3)=27,70, p<0,001
Nota. RS_F1: subescala de Intensidade de Contatos de Rede Social; SRS_F2: subescala de Intensidade Geral de
Busca de Emprego.

5.2. Resultados qualitativos
5.2.1. Motivos de estar sem trabalhar
O primeiro corpus denominado Motivos de estar sem trabalhar foi constituído
por 224 respostas válidas, 223 textos, apresentando 876 formas e 4882 ocorrências
(média de 5,57) e 486 hapax (palavras com frequência igual a 1) sendo 53,42% das
formas e 9,59% das ocorrências. A CHD reteve 188 daqueles textos, o que representa
84,30% do corpus. Para a descrição das classes e a construção do dendograma,
consideramos o valor do χ²≥3,84 com nível de significância de p<0,05, e a frequência
das palavras maior ou igual a 6 ou com 100% na classe.
Primeiramente, o corpus se dividiu em dois subcorpora. Ocorreu uma segunda
partição, originando as classes 2 e 6 no segundo subcorpus. Em seguida, houve uma
nova divisão que deu origem às classes 3 e 4. Por último, o primeiro subcorpus
classificou as classes 5 e 1 que se contrapuseram as demais. O primeiro subcorpus
refere-se a papeis e responsabilidades assumidos pelos jovens que impossibilitam sua
inserção no mercado de trabalho, enquanto que o segundo retrata as dificuldades que os
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jovens encontram na busca por uma ocupação (Figura 4). Cada classe será caracterizada
a seguir.

Figura 4. Dendograma da CHD referente ao corpus Motivos de estar sem trabalhar

Classe 2 – Oportunidades de trabalho
A classe 2 correspondeu a 15,96% do corpus e as palavras mais características
foram: oportunidade, falta e emprego. Jovens que não souberam informar a renda
familiar contribuíram para a constituição dessa classe, mas não de forma significativa
(χ²=3,63, p>0,05). Com relação ao conteúdo, os respondentes destacaram a ausência de
oportunidades de emprego, mesmo para quem investiu em cursos de qualificação:
“Acho que é porque falta oportunidade, porque qualificação, eu já fiz muitos cursos...
acho que é mais oportunidade mesmo” (Jovem 054, feminino); “Não estou
trabalhando por falta de oportunidade” (Jovem 162, masculino).
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A falta de oportunidade também foi associada à inexperiência profissional dos
jovens, que não conseguem uma ocupação por não ter registro em carteira de trabalho,
como ilustra o trecho: “Eu acho que é porque falta oportunidade para o jovem. O
primeiro emprego exige experiência em carteira” (Jovem 008, feminino).
Classe 6 – A busca por um emprego
A classe 6 representa 17,55% do corpus e as palavras que mais contribuíram
para a sua constituição foram: emprego, procurar, experiência, difícil, ficar e achar. Por
sua vez, as variáveis que influenciaram de forma significativa a composição dessa
classe foram: ensino médio completo (χ²=9,24, p<0,01) e renda de até 1 salário mínimo
(χ²=6,33, p=0,01).
Os jovens relataram existir alguns obstáculos para conseguir um emprego. Entre
esses se destacam a falta de experiência e a concorrência desigual com candidatos que já
têm a vaga de trabalho garantida por indicação de algum conhecido na empresa: “Por
falta de oportunidade. Eu não tenho experiência profissional, e porque também o povo
aqui só emprega, se você já tiver uma amizade dentro daquele local. Aí você consegue
um emprego. É muito difícil. Já procurei, mas não encontrei” (Jovem 085, feminino);
“Sem trabalhar, por falta de indicação. Hoje em dia você só consegue trabalho se for
por indicação, tiver alguém conhecido que te indique para aquele emprego. Quem não
tem indicação é mais difícil arranjar emprego” (Jovem 002, masculino).
Além desses elementos, outro aspecto destacado, se referiu às condições de
trabalho. Nesse sentido, alguns jovens reconheceram que as poucas oportunidades de
emprego existentes são caracterizadas por baixos salários e contratos temporários:
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Por falta de emprego. Está difícil. As pessoas contratam só por um mês.
Depois, quando o contrato de experiência acaba, eles demitem que é pra
não ter que contratar. Quando você sai, têm umas dez pessoas querendo
entrar no seu lugar para passar a mesma coisa... Por isso que a
rotatividade é muito grande. Não tem emprego em Currais Novos, só
fora... vários amigos meus foram trabalhar em outras cidades (Jovem
105, feminino).
Por causa dessa crise... a pessoa procura, procura, mas não tem. Você
só consegue emprego se tiver alguém que indique, aí fica mais fácil. Eu
também não quero qualquer trabalho. Os trabalhos que têm por aí
oferece só um salário velho (Jovem 068, feminino).
Classe 3 – Dificuldades de inserção
Essa é a maior classe do corpus (20,74%). Jovens com ensino superior
(χ²=14,52, p<0,001) e pós-graduação (χ²=8,86, p<0,01), respondentes que não tinham
filhos (χ²=6,87, p<0,01) e aqueles que concentravam rendimentos entre 2 e 3 salários
mínimos (χ²=4,9, p<0,05) foram os que mais contribuíram para a sua formação. Por sua
vez, as palavras mais representativas foram: trabalho, mercado, minha, difícil, conseguir
e ainda.
O conteúdo da classe fez referência às dificuldades dos jovens em se inserir
devido às condições atuais do mercado de trabalho (crise econômica e desemprego) e a
experiência profissional, que é apontada como requisito para a contratação: “Devido às
condições de mercado, que não estão contratando no momento. Não há concursos
disponíveis na minha área abertos e creio que minha experiência não seja ainda
suficiente para passar por um processo de seleção” (Jovem 211, feminino); “Concluí
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meu curso no ensino superior, mas devido às dificuldades do mercado de trabalho não
consegui nenhum emprego ainda” (Jovem 197, masculino).
Nesse contexto, o concurso público foi apontado como uma alternativa para a
inserção:
Não estou trabalhando devido à dificuldade de conseguir emprego nas
instituições particulares que sempre exigem experiência enquanto você ainda
está procurando seu primeiro emprego. Além disso, mesmo com experiência,
apenas se consegue emprego na minha área se conhecer alguém de destaque
na instituição como diretor ou dono, que favoreça sua aprovação, o chamado
“quem indique”. Exceto isso, a única forma de conseguir emprego é por
concurso (Jovem 166, feminino).
Classe 4 – Experiência e concurso público
Esta classe contemplou 11,7% do corpus. Jovens que não tinham filhos (χ²=7,96,
p=0,001), formados no ensino superior (χ²=6,59, p=0,01) e pessoas com renda entre 8 e
12 salários (χ²=9,81, p<0,01) foram os que mais contribuíram para a sua constituição.
Segundo o dendograma, as palavras mais características dessa classe foram: terminar,
concurso, preciso, passar, estudar, empresa e estudo.
Nessa classe, os jovens chamaram atenção para a falta de emprego e a exigência
das empresas em contratar pessoas que tenham experiência profissional na área
pretendida. Diante dessa dificuldade, mais uma vez a aprovação em um concurso
público é apontada como uma alternativa para a inserção ainda a se realizar, como
exemplificam os seguintes trechos: “Porque preciso esperar abrir concurso e para
trabalhar em empresa privada eles exigem experiência” (Jovem 185, feminino);
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“Terminei a graduação e não passei em nenhum concurso. Não consegui trabalho na
minha cidade e não procurei em outras” (Jovem 218, feminino); “A área da
enfermagem está saturada aqui em Natal, as empresas não contratam quem não tem
experiência profissional (que é o meu caso) e concursos demoram para aparecer”
(Jovem 224, feminino).
Classe 5 – Dedicação aos filhos
A classe 5 representou 14,89% do corpus e está intimamente relacionada com a
classe 1. Contribuíram significativamente para a sua formação, mulheres (χ²=7,22,
p<0,01), jovens com filhos (χ²=9,42, p<0,01), pessoas com ensino fundamental
incompleto (χ²=3,9, p<0,05) e com rendimento inferior a metade de 1 salário, embora
essa última de maneira não significativa (χ²=2,78, p=0,09). As palavras mais
características dessa classe foram: causa, filho, dedicar, deixar e exclusivamente.
Com relação ao conteúdo, ele se concentrou na dificuldade encontrada,
sobretudo por mães, em deixarem seus filhos aos cuidados de outras pessoas para
poderem trabalhar: “Por causa da minha filha. Não tenho com quem deixar e não
confio deixar com qualquer pessoa” (Jovem 154, feminino); “Por causa da minha
filha, quero trabalhar, mas não tenho com que deixar ela” (Jovem 070, feminino);
“Porque minha filha nasceu há poucos meses e tenho que me dedicar a ela
exclusivamente, até que ela tenha pelo menos seis meses” (Jovem 201, feminino).
Classe 1 – Responsabilidades
Essa é a segunda maior classe e representa 19,15% do corpus. As palavras mais
evidentes foram: trabalhar, querer, casa, arrumar, ficar, cuidar, deixar e voltar, e
caracterizam um conjunto de responsabilidades assumido por um grupo de jovens, que
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impossibilita que trabalhem no momento. Pessoas que tinham ensino médio completo
(χ²=14,21, p<0,001), tinham filhos (χ²=9,2, p<0,01) e estavam na condição de 34 a 72
meses (χ²=4,43, p<0,05) foram as que mais contribuíram para a formação dessa classe.
Semelhante à classe anterior, aqui também é recorrente a fala de jovens que
devido ao papel de mães e de esposas, se veem impossibilitadas de trabalhar. Embora
algumas manifestem o desejo de exercerem uma profissão, elas esbarram na dificuldade
em conciliar essa atividade com a esfera doméstica e maternal e/ou na resistência do
marido/companheiro em permitir que elas também assumam o papel de provedoras do
lar. Os trechos a seguir ilustram esse conteúdo e o contexto dos seus elementos:
Meu filho, casa... porque depois que a pessoa é mãe tem muitos afazeres, casa...
menino não pode deixar em qualquer lugar. Minha sogra também já tem três
netos, minha mãe já cuida de um neto durante a tarde, aí não tenho onde
deixar ele. Para trabalhar, eu também já pensei muito, já conversei com meu
marido, e aí, estou vendo a hora eu começar a trabalhar também, porque o
dinheiro não está dando não. Aí ele não quer que eu vá trabalhar nas casas dos
outros, diz que não dá certo (Jovem 079, feminino).
Nesse caso, eu, pelo menos, uso minha filha como desculpa. Porque para mim
deixar ela num canto já é uma coisa mais complicada. O pai também não aceita
muito eu deixar ela com todo mundo. Aí eu prefiro nem trabalhar. Fico em
casa mesmo (Jovem113, feminino).
É por causa dela. Eu queria trabalhar, mas só que não posso deixar ela com
ninguém. Minha cunhada trabalha. Se ela não trabalhasse, eu deixava com ela
e arrumava um emprego também. Eu tenho vontade de trabalhar, pra ajudar o
meu marido, mas não posso deixar minha filha (Jovem 043, feminino).
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Porque o meu marido não deixa. Para ele, eu tenho que ficar em casa
esperando ele trazer as coisas, enquanto eu cuido da casa e do menino (Jovem
027, feminino).
5.2.2. Motivos de estar sem estudar
O segundo corpus denominado Motivos de estar sem estudar foi constituído por
224 respostas válidas, 223 textos, apresentando 865 formas e 4692 ocorrências (média
de 5,42) e 467 hapax (53,99% das formas e 9,95% das ocorrências). A CHD reteve 165
dos 223 textos, o que representou 73,99% do corpus. Para a descrição das classes e a
construção do dendograma, consideramos além do valor do χ²≥3,84 com nível de
significância de p<0,05, a frequência das palavras ≥ a 5 ou com 100% na classe.
Inicialmente, o corpus se dividiu em dois subcorpora, originando cinco classes
diferentes. Em seguida, houve uma segunda partição que deu origem a classe 1 no
segundo subcorpus. Novamente, houve uma nova divisão que originou as classes 4, 2, 5
e 3 no primeiro subcorpus. Como ilustra a Figura 5, o primeiro subcorpus remete a
relação dos jovens com a educação, a indefinição sobre o que fazer após o término do
ensino médio e a dificuldade em conciliar o estudo com outras responsabilidades que
assumiram durante suas trajetórias pessoais. O segundo subcorpus, por sua vez, faz
referência a aspectos financeiros que dificultam a continuidade da formação dos jovens.
As classes serão caracterizadas a seguir.
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Figura 5. Dendograma da CHD referente ao corpus Motivos de estar sem estudar

Classe 1 – Dificuldades financeiras
A classe 1 representou 18,18% do corpus. Como ilustra o dendograma, as
palavras mais características dessa classe foram: conseguir, curso, pós-graduação e
pagar. Por sua vez, as variáveis que mais contribuíram para a sua constituição foram:
não ter filhos (χ²=13,69, p<0,001), ensino superior completo (χ²=55,09, p<0,001),
tempo na condição entre 15 dias e 9 meses (χ²=9,43, p<0,01) e renda de 2 a 3 salários
mínimos (χ²=4,5, p<0,01).
Com relação ao conteúdo, as respostas dos jovens se concentraram na falta de
condições financeiras para investirem em cursos de pós-graduação, compreendidos
como o passo seguinte após a conclusão do ensino superior: “Não tenho como pagar
uma pós-graduação no momento e não consegui passar no mestrado” (Jovem 183,
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feminino); “Porque não consegui oportunidade de voltar a estudar devido à condição
financeira” (Jovem 189, feminino). Além disso, outro aspecto destacado foi à urgência
em se conseguir um emprego, de modo que a formação foi colocada em segundo plano
no momento: “Devido às dificuldades financeiras, optei por deixar os estudos em
segundo plano enquanto não conseguir emprego” (Jovem 211, feminino).
Classe 4 – Relação com o estudo
Essa foi a segunda maior classe e representa 22,42% do corpus. As suas palavras
mais características foram: estudar, querer, vontade, achar e desistir. Elas refletem um
histórico de evasão escolar e atual desistência do estudo, por perda de vontade, falta de
interesse ou de identificação com alguma área de formação:
Não tenho vontade de estudar. Prefiro procurar um emprego e começar a
trabalhar, do que ficar estudando. Não tenho mais cabeça pra estudar... eu vou
pra a escola e fico lá sentado, só para dizer que estou na escola... por isso é
melhor ir atrás de um emprego logo, pra ficar trabalhando. Ir pra a escola pra
não fazer nada... pelo menos trabalhando estou fazendo alguma coisa (Jovem
039, masculino).
Porque eu já procurei, mas ainda não encontrei uma coisa que eu realmente me
identifique, que eu queira... estava procurando um curso técnico porque acho
que é mais fácil de fazer do que curso superior e mais rápido também (Jovem
048, feminino).
Apesar disso, alguns jovens expressam a vontade de retomarem os estudos, como
exemplifica o trecho anterior e o seguinte: “Acho que foi falta de interesse mesmo, mas
eu vou voltar a estudar próximo ano, se Deus quiser!” (Jovem 111, feminino).
Contribuíram significativamente para a constituição dessa classe, pessoas que não
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souberam informar a renda (χ²=8,01 p<0,01), aquelas que ganhavam 1 salário mínimo
(χ²=4,18, p<0,05), jovens com ensino fundamental incompleto (χ²=4,28, p<0,05), e de
forma não significativa, jovens que estavam na condição entre 34 e 72 meses (χ²=2,79,
p=0,09).
Classe 2 – Término dos estudos
Essa classe representou 16,36% do corpus e as palavras estudo, terminar e curso
foram as que mais se destacaram. Os jovens que em sua maioria havia terminado o
ensino médio (χ²=8,11 p<0,01), não tinham filhos (χ²=8,28 p<0,01), eram de família
com rendimentos entre 4 a 7 salários (χ²=6,05 p=0,01) e estavam na condição entre 15
dias e 9 meses (χ²=5,26 p<0,05) relataram não ter clareza sobre o que fazer após a
conclusão de uma fase de ensino: "Porque terminei o curso de qualificação e ainda não
pensei no que fazer” (Jovem 021, feminino).
Além disso, os participantes relataram falta de interesse em dar continuidade à
formação, alegando para a concorrência dos cursos de ensino superior, “Quando eu
terminei os estudos tentei entrar na universidade, mas estava concorrido o curso que
eu queria aí desisti e nunca mais tentei” (Jovem 066, feminino) ou por desestímulo:
“Desde que eu terminei os estudos eu tinha vontade de fazer uns cursos, mas já me
desinteressei” (Jovem 002, masculino).
Classe 5 – Filhos
Semelhante a classe 5 do corpus anterior (Motivos de estar sem trabalhar), as
respostas a essa classe vieram predominantemente de mulheres (χ²=5,64, p=0,01),
pessoas com filhos (χ²=35,64, p<0,001) e com tempo na condição entre 34 a 72 meses
(χ²=4,45, p<0,05). Essa classe representou 19,39% do corpus e as palavras mais
características (filho, causa e minha) revelam a realidade de jovens que se veem
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impossibilitadas de estudar devido aos filhos: “É por causa da minha filha, porque se
não, eu estaria fazendo algum curso, alguma coisa, não sei... porque eu gosto bastante
de estar fazendo algum curso, não gosto de ficar parada” (Jovem 115, feminino).
Com a maternidade, surgem novas responsabilidades com os filhos e com o lar, que
fazem com que essas mulheres adiem ou até mesmo desistam da continuidade de sua
formação: “Porque quero ter tempo pra correr atrás de uma coisa pra minha filha.
Quando se tem família vêm novas responsabilidades” (Jovem 087, feminino); “Por
causa dos meus filhos. Não tenho com que deixar eles para poder estudar” (Jovem
084, feminino).
Classe 3 – Novos papeis
Essa é a classe mais representativa do corpus (23,64%) e suas palavras mais
características foram: escola, estudar, deixar, ficar, voltar, hoje, engravidar, trabalhar,
sair, só e casa. Contribuíram de forma significativa para a sua constituição, jovens com
ensino fundamental completo (χ²=7,74, p<0,01) e com renda inferior a menos da metade
de um salário mínimo (χ²=7,04, p<0,01). Por sua vez, homens (χ²=2,4, p=0,12), pessoas
com ensino fundamental incompleto (χ²=3,45, p=0,06) e que estavam na condição entre
10 e 24 meses (χ²=2,16, p=0,14) contribuíram para a sua configuração, mas não de
forma significativa.
Com relação ao conteúdo, ele se assemelha ao encontrado na classe 1 do corpus
anterior: são jovens que abandonaram a escola dada a urgência de trabalhar para
ajudarem financeiramente as suas famílias, porque engravidaram cedo ou por decisão
própria. As justificativas para não estudar no momento remetem aos papeis que
assumiram em suas trajetórias como provedores, pais ou mães e a dificuldade em
conciliar essas tarefas com o estudo: “Porque eu precisei sair da escola pra trabalhar.
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Aos poucos fui deixando de estudar e depois ficou mais difícil voltar de novo” (Jovem
029, masculino);
Porque engravidei dele e fiquei sem coragem de ir ara a escola estudar. A noite
também não dá certo, porque meu marido chega cansado de noite em casa e
não dá pra deixar meu filho com ele pra eu ir estudar (Jovem 072, feminino).
Porque meu marido não deixa eu ir pra a escola. Ele diz: “pra quê estudar?”,
diz que eu tenho que cuidar da casa da menina, dessas coisas. Quando eu
estudava, eu deixei a escola porque eu trabalhava de manhã e só voltava de 7
horas da noite pra casa... por isso ficava muito cansativo ainda ir estudar a
noite... eu trabalhava bastante (Jovem 137, feminino).
5.2.3. Futuro profissional
O terceiro corpus foi denominado Futuro profissional e se constituiu por 224
respostas válidas, 223 textos, apresentando 898 formas gramaticais que ocorreram 4294
vezes, apresentando a média de 4,78 palavras por forma. Quinhentas e quinze palavras
tiveram frequência igual a 1 (57,35% das formas e 11,99% das ocorrências). A CHD
reteve 161 dos 223 textos, o que representou 72,20% do corpus. Para a descrição das
classes e a construção do dendograma, consideramos além do valor do χ²≥3,84 com
nível de significância de p<0,05, a frequência das palavras ≥ a 5 ou com 100% na
classe.
Inicialmente o corpus se dividiu em dois subcorpora originando quatro classes
diferentes. Em seguida, houve uma segunda partição que deu origem a classe 1 no
primeiro subcorpus. Em uma terceira divisão, foi originada a classe 3 no segundo
subcorpus. Por último, esse subcorpus sofreu uma nova partição, definindo as classes 4
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e 2. O primeiro subcorpus (classe 1) revela as aspirações profissionais de jovens
formados no ensino superior, enquanto que o segundo subcorpus (classes 3, 2 e 4)
retrata as expectativas de futuro de jovens com ensino fundamental e médio (Figura 6).

Figura 6. Dendograma da CHD referente ao corpus Futuro profissional

Classe 1 – Concurso e qualificação
A classe 1 representa 19,88% do corpus e as palavras mais características são:
pretender, minha, área e esperar. Elas refletem as expectativas de jovens com ensino
superior (χ²=82,52, p<0,001) e pós (χ²=24,17, p<0,001) em ingressar em uma carreira
pública, qualificar-se profissionalmente por meio de pós-graduação e atuar na área de
formação: “Pretendo retornar a faculdade e aumentar minhas qualificações. Estou me
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preparando para chegar em minha aprovação em concurso público” (Jovem 194,
masculino); “Conseguir um emprego o quanto antes para que possa ganhar
independência de meus pais e pôr em prática meus planos profissionais como
especializações a serem feitas, visando sempre estar melhorando profissional e
pessoalmente, além de prestar concurso público” (Jovem 190, masculino).
Foi recorrente nas respostas a essa questão, o desejo de passar em um concurso
público, sendo ele a perspectiva de futuro que mais se destacou entre esses jovens:
“Ingressar no serviço público por meio de aprovação em concurso público que tenha a
ver com minha área de formação, e se não for possível, a curto prazo buscar emprego
em alguma área distinta ou iniciar uma pós-graduação” (Jovem 210, feminino). Além
da escolaridade, contribuíram para a constituição dessa classe, pessoas sem filho
(χ²=9,71, p=0,001) e com renda entre 4 e 7 salários (χ²=18,1, p<0,001), 8 e 12
(χ²=12,21, p<0,001) e 20 a 30 (χ²=4,06, p<0,05).
Classe 3 – Ensino superior
Essa é a classe mais representativa do corpus (31,06%). Contribuíram para a sua
formação jovens com ensino médio completo (χ²=26,73, p<0,001), que estavam na
condição entre 10 e 24 meses (χ²=7,51, p<0,01) e que não souberam informar a renda
(χ²=4,17, p<0,05). Como ilustra o dendograma, as palavras mais características dessa
classe foram: pensar, curso, ainda, faculdade e saber. Essas palavras refletem a realidade
de jovens que finalizaram o ensino médio há cerca de um ano, e que planejam ingressar
em um curso superior algum dia. Fundamentam a escolha por determinados cursos em
gostos e habilidades: “Penso em fazer pedagogia ou psicologia. Sempre pensei em
alguma dessas áreas porque gosto de trabalhar com criança... desde os 7 anos dou aula
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na igreja para crianças” (Jovem 056, feminino); “Penso em trabalhar com Marketing e
Design gráfico porque sempre tive facilidade com isso” (Jovem 090, masculino).
Nesse contexto, uma vez formados, os jovens pretendem trabalhar na área para
ajudar financeiramente seus pais, conciliando dessa forma a dimensão instrumental e de
realização pessoal do trabalho: “Sobre meu futuro profissional eu desejo fazer uma
faculdade de Jornalismo ou Direito, porque gosto muito e também porque quero
trabalhar para ajudar meus pais” (Jovem 162, masculino).
Classe 2 – Sonhos possíveis
A classe 2 é a segunda mais representativa do corpus (26,71%). Segundo ilustra
o dendograma, suas palavras mais características são: querer, estudo, terminar, emprego
e conseguir. Elas expressam a realidade de jovens que tem filhos (χ²=6,32, p=0,01), que
estudaram até o ensino fundamental (χ²=4,57, p<0,05), cujas famílias possuem
rendimento de até 1 salário mínimo e meio (χ²=6,33, p=0,01) e que estão na condição
entre 34 e 72 meses (χ²=4,24, p<0,03).
Com relação ao conteúdo, esses jovens revelam que é difícil pensar em um
futuro profissional, quando não se tem o nível de escolaridade básico concluído (nível
médio). Assim, suas aspirações revelam uma tensão entre expectativas e realidade:
“Penso em fazer Direito, mas tem que estudar pra isso... aí penso em trabalhar mesmo
como operador de máquina em outro estado, cavando túnel, essas coisas” (Jovem 024,
masculino).
Penso em trabalhar no meio do mundo, porque é difícil, porque eu não terminei
os estudos, aí fica difícil você escolher... trabalho no que aparecer. Nunca
escolhi serviço bom ou ruim. Se alguém chegar agora e disser: “vamos
trabalhar ali”, eu vou. Sou desse jeito (Jovem 123, masculino).
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Não sei... aí é uma coisa que eu não falo nem pra minha namorada. Ela vive me
perguntando e não respondo... se você estuda e termina os estudos você tem a
oportunidade de emprego. Se você não termina os estudos ou não quer
terminar os estudos, você não tem futuro nenhum. Aí de vez em quando dá
vontade de voltar a estudar, mas depois me lembro da escola e desisto (Jovem
077, masculino).
Classe 4 – Importância de trabalhar
Esta classe representou 22,36% do corpus. As variáveis que contribuíram para a
sua formação foram: ensino fundamental incompleto (χ²=12,55, p<0,001), tempo na
condição entre 34 e 72 meses (χ²=3,49, p=0,06), ter filhos (χ²=2,03, p=0,15) e renda de
1 salário mínimo (χ²=3,49, p=0,06), embora essas três últimas tenham contribuído de
forma não significativa. As palavras mais características dessa classe foram: trabalhar,
coisa, aparecer e minha.
Com relação ao conteúdo, ele revela a fala de jovens, principalmente de mães,
que dizem aceitar qualquer tipo de trabalho que aparecer, mesmo que ele não atenda as
suas expectativas profissionais, gostos e habilidades, contanto que supra as suas
necessidades financeiras: “Eu pretendo trabalhar nem que seja em qualquer coisa,
mesmo que eu não goste, mas eu pretendo, tem que trabalhar... eu estudei, então tem
que servir pra alguma coisa” (Jovem 113, feminino).
Essa realidade ainda é evidenciada nesses trechos: “Penso em trabalhar em
qualquer coisa que aparecer... o importante é trabalhar” (Jovem 139, feminino).
Eu penso tanta coisa, faço tantos planos, mas só na vontade de Deus mesmo. Se
um dia eu chegar a me separar dele [marido] vou trabalhar, claro, pra
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sustentar meu filho... Nem que eu troque essa casa e vá pra perto da minha
mãe ou vou para fora ou alguma coisa assim, mas terei que trabalhar para
sustentar a minha vida e a dele... não importa em que, aparecendo, eu estou
pegando tudo (Jovem 079, feminino).
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CAPÍTULO 6: DISCUSSÃO
Esta pesquisa se desenvolveu a partir de alguns objetivos. Em primeiro lugar, ela
buscou investigar a relação entre o significado atribuído ao trabalho e os
comportamentos relacionados à busca de emprego por jovens na condição nem-nem.
Especificamente,

se

propôs

a:

relacionar

essas

dimensões

com

variáveis

sociodemográficas; identificar a centralidade do trabalho para esse público e relacionar
esse construto com aquelas dimensões e com as variáveis citadas; e caracterizar as
perspectivas de futuro e os motivos dos jovens estarem na condição, relacionando essas
respostas também com variáveis sociodemográficas.
Para atingir esses objetivos, em um primeiro momento realizamos a análise
fatorial confirmatória da ESAT-BR e da Escala de Intensidade de Busca de Emprego e a
análise fatorial exploratória da Escala de Centralidade do Trabalho. As estruturas
fatoriais encontradas atenderam de forma satisfatória aos critérios de qualidade de
ajuste, apresentando excelentes indicadores de consistência interna. Finalizada essa
etapa, os escores de cada um dos instrumentos foram estipulados. Quanto aos fatores da
ESAT-BR, as pontuações tenderam a serem mais altas na Dimensão da Realização
Pessoal do Trabalho e menores na Dimensão Negativa, resultados que corroboram com
os achados de pesquisas que investigaram os significados do trabalho para outros
públicos juvenis.
Nesse sentido, estudos como o de Borges e Coutinho (2011) e Góngora (2011)
evidenciam que para os jovens o trabalho ainda é uma dimensão que produz realização
pessoal, promove vinculação com outras pessoas e é meio para expressão de habilidades
e competências. No entanto, dentre os aspectos positivos associados ao trabalho é a
dimensão instrumental que se destaca. Nas respostas as questões abertas do
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questionário, os jovens da pesquisa se assemelharam aos investigados por Mota e
Tonelli (2013), para os quais o trabalho está relacionado à possibilidade de prover o
sustento de sua família e também de consumir. Quanto ao consumo, o fato dos jovens
nem-nem não estarem trabalhando, produz neles o desejo de possuir os produtos
veiculados na mídia e a associar o significado do trabalho ao retorno financeiro que lhes
possibilita o acesso aos mesmos (Borges & Coutinho, 2011).
Com relação à centralidade do trabalho, as respostas à Escala de Centralidade do
Trabalho e aos itens do MOW, evidenciaram que o trabalho é uma esfera de
importância para os jovens, mas não a mais importante. Entre as diferentes áreas da
vida, a família figurou em primeiro lugar, seguida do trabalho. Esse resultado contraria
pesquisas como as de Bitencourt et al. (2014) e Mota (2012), nas quais, o trabalho foi
classificado como a dimensão de maior importância pelos jovens. A explicação para
essa diferença pode residir nos tipos de instrumentos utilizados nessas pesquisas para
acessar a centralidade do trabalho.
Quando os resultados da presente pesquisa foram comparados com investigações
que utilizaram especificamente as escalas de centralidade do MOW, verificamos
similaridades com os resultados aqui encontrados. Dessa forma, o trabalho é uma esfera
importante, mas não concentra as maiores pontuações na resposta à centralidade
absoluta, e figura em segundo lugar, atrás da família, entre as dimensões de maior
importância, à semelhança dos resultados encontrados na pesquisa de Couto (2011) e
Vilela (2003). Na presente pesquisa, esse resultado pode ser compreendido pelo fato de
uma parcela considerável de jovens já possuir filhos, o que também explica a
valorização da esfera da família ante ao trabalho. Para esses jovens, o trabalho foi
compreendido como meio de garantir os recursos financeiros que viabilizam, entre
outras coisas, a vida familiar (Macêdo et al., 2012; Mota, 2012).

128

No que diz respeito às dimensões da Escala de Intensidade de Busca de
Emprego, os escores foram maiores na subescala de Intensidade de Contatos de Rede
Social, o que revela que entre esses jovens, essa é a estratégia mais utilizada na busca
por um emprego do que as demais, o que corrobora com os resultados encontrados por
Silva em 2010, que investigou o uso de redes como forma de acesso ao emprego. Jovens
de diferentes condições socioeconômicas buscaram informações sobre oportunidades de
emprego entre pessoas de suas redes de contato, como amigos e familiares. A exemplo
dessa investigação, na presente pesquisa, o uso de outras estratégias de busca, como
entrega de currículo, contato com serviços governamentais de emprego, leitura de
anúncios em jornais, entre outras, foram menos relatadas, o que denota o uso de vias
restritas às redes de contatos desses jovens.
Com o intuito de atender o objetivo geral dessa pesquisa, em um segundo
momento, realizamos análises que relacionaram os fatores das escalas utilizadas nessa
investigação. Diante disso, verificamos uma associação negativa entre a Dimensão
Negativa do Trabalho e as subescalas de busca de emprego, o que indica que altos
escores na dimensão estão associados a baixas pontuações nas referidas subescalas, e
vice-e-versa. Esse dado revela que jovens que atribuíram um significado mais negativo
ao trabalho, tenderam a se envolver menos com a busca de emprego. Por outro lado,
altos escores na Escala de Centralidade do Trabalho estiveram associados com maiores
pontuações nas subescalas de busca de emprego, o que indica que pessoas que atribuem
maior grau de importância ao trabalho, tendem a se envolver mais com as duas
estratégias de busca de emprego.
Esses resultados fazem sentido se pensarmos que uma atitude positiva frente ao
trabalho tende a influenciar os comportamentos em busca de um emprego e vice-eversa. As associações positivas do trabalho enquanto um fator que possibilita
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crescimento e realização, mas também sobrevivência e possibilidade de consumo,
figuram entre as razões que levam os jovens a quererem trabalhar (Jesús & Ordaz, 2006;
Rizzo & Chamon, 2010). Nesse último caso, fica evidenciada a associação entre
trabalho enquanto emprego, atividade produtiva indispensável para a satisfação das
necessidades materiais.
Por outro lado, jovens que associaram o trabalho a sua dimensão negativa
utilizam menos as estratégias de emprego, provavelmente pela influência de suas
experiências de trabalho, em sua grande maioria, precárias, sem registro em carteira,
mal remuneradas e temporárias, o que os torna mais resistentes a se reinserirem nas
vagas ofertadas, que não diferem muito das anteriores. Apesar de alguns jovens
afirmarem que aceitariam qualquer tipo de trabalho, outros se opuseram a essa postura,
argumentando para a exploração e o pouco reconhecimento por parte dos empregadores
(Borges, 2010; Rocha-de-Oliveira et al., 2010). A partir dessas primeiras interpretações
dos resultados desta pesquisa, elucidaremos os demais achados à luz dos objetivos
específicos, apresentados nas seções que se seguem.
6.1. Relacionar variáveis sociodemográficas e as escalas do estudo (objetivo
específico 1 e segunda parte do objetivo específico 2)
6.1.1. Significado do trabalho
Quanto ao significado do trabalho, pessoas que afirmaram ter filhos,
especificamente mulheres com filhos tenderam a atribuir uma conotação mais positiva
ao trabalho. Segundo os relatos das questões abertas, o trabalho foi associado à
possibilidade dessas mães proverem o sustento financeiro para si e para seus filhos,
revelando mais uma vez o aspecto instrumental dessa atividade. Essas jovens, que em
sua grande maioria, engravidaram cedo, abandonaram a escola e seus planos de
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continuarem sua formação e vivenciam uma situação de dependência econômica de seus
companheiros/maridos. Não foi incomum elas afirmarem frustração diante disso, o que
corrobora com os achados de Ogido e Schor (2012). Essas autoras discutem que para as
jovens que passaram a se dedicar apenas a esfera doméstica, o fato de não trabalhar
“fora”, significou a impossibilidade de conhecer novas pessoas e lugares. Além disso, as
jovens mães também relataram o desejo de ingressarem no mercado de trabalho, como
forma de garantir maior liberdade financeira e autonomia.
Outras variáveis que estiveram associadas ao significado do trabalho foram a
renda e a escolaridade. Especificamente, jovens com menos escolaridade e com
menores rendimentos contribuíram de forma mais significativa para a compreensão do
trabalho também em seu aspecto positivo. Foram esses jovens que relataram com mais
frequência nas respostas às questões abertas, a necessidade de abandonar a escola para
poder trabalhar. Eles representam a realidade de jovens que se inserem precocemente no
mercado de trabalho e rodopiam entre diferentes trabalhos, muitas deles precários e sem
proteção (Pochmann, 2007).
Para esses jovens, o trabalho é uma urgência e, portanto, uma atividade mais
repleta de significado do que o próprio estudo. Dessa forma, assim como elucidado por
Rizzo e Chamon (2010), para os jovens de baixa condição socioeconômica, o trabalho
se destaca enquanto uma oportunidade de mudar sua realidade social e financeira. Além
disso, possibilita o acesso a bens de consumo que seus pais não têm condições de lhes
oferecer. Por fim, o fato de trabalhar é associado a um sentimento de valorização social
e utilidade, como apontou um dos jovens participantes: “Agora, se você não trabalha,
você é mal visto pela sociedade” (Jovem 028, masculino).
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Com relação ao tempo na condição, jovens que estavam nela entre 3 e 6 anos
tenderam a associar o trabalho a uma conotação negativa. Ao interpretarmos esse
resultado a partir do contexto do qual emergiu, podemos inferir que a percepção do
trabalho em sua dimensão negativa possivelmente está relacionada com as experiências
de trabalho dos jovens, as quais em sua grande maioria transcorreram em um cenário de
precarização. Ao mesmo tempo, alguns participantes, mesmo sem ter trabalhado,
reconhecem que as oportunidades oferecidas, envolvem alguns aspectos negativos como
os baixos salários e a rotatividade. Assim como elucidado por Martins (2014), entre os
aspectos negativos apontados pelos jovens nas vagas de trabalho oferecidas, são
elencados elementos como a humilhação, desgaste e ambientes precários.
6.1.2. Centralidade do trabalho
Com relação à importância atribuída ao trabalho, jovens que não tinham filhos
pontuaram mais no item sobre a centralidade absoluta. Esse resultado é similar ao
encontrado na pesquisa desenvolvida por Kubo et al. (2013), na qual, pessoas sem
dependentes, atribuíram maior centralidade ao trabalho, do que outros grupos. Nesse
caso, a ausência de filhos leva os jovens a direcionarem energia e tempo para essa
atividade, priorizando-a frente a outras dimensões da vida.
Outra variável que se relacionou com a centralidade absoluta do trabalho, foi a
experiência de trabalho. Nesse caso, jovens que haviam trabalhado, tenderam a elencar
essa atividade como uma esfera de muita importância em suas vidas. A experiência
laboral permite que esse jovem reconheça o trabalho como uma dimensão de muita
importância, por ser uma atividade associada ao amadurecimento, autonomia, a
formação de uma rede de contatos, a independência financeira e ao financiamento de
projetos futuros na esfera profissional e pessoal (Oliveira et al., 2010).
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Nesse contexto, mais uma vez se evidenciou a associação entre trabalho e
emprego. O trabalho é valorizado pelo retorno financeiro que pode proporcionar para os
jovens alcançarem independência financeira e atenderem suas próprias necessidades de
consumo, ou por outro lado, para ocuparem seu tempo livre, de modo a se sentirem
mais produtivos. Essa valorização instrumental do trabalho, muitas vezes mascara as
condições dos postos de trabalho que os jovens se submetem para conseguir um retorno
financeiro, geralmente muito pequeno. No geral, são experiências de trabalho precárias,
descontínuas, desprotegidas, com longas e exaustivas jornadas de trabalho (Otero,
2011).
De forma semelhante, o fato de jovens com menor nível de escolaridade e com
menores rendimentos relatarem com mais frequência que outros grupos, que o trabalho
é uma dimensão central em suas vidas, corrobora com o resultado encontrado por Mota
e Tonelli (2013), e pode compreendido a partir das trajetórias laborais daquelas pessoas.
De forma geral, como ficou evidenciado nas respostas às questões abertas, esses jovens
são aqueles que mais evadem da escola, diante da necessidade de trabalhar. Para eles, o
trabalho se torna uma dimensão de muita importância, mais até que a própria formação.
A ocupação é apontada por eles, como um meio de se sentirem mais produtivos e
valorizados socialmente e de consumirem bens e serviços (Góngora, 2011; DutraThomé & Koller, 2014), como discutido na seção anterior.
6.1.3. Busca de emprego
Os jovens também se diferenciaram quanto à busca de emprego. De forma geral,
homens tenderam a utilizar mais as duas estratégias de busca, do que as mulheres. No
entanto, mulheres sem filhos também se diferenciaram no uso dessas estratégias,
quando comparadas com jovens que eram mães. Nesse caso, para as mulheres que são
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mães, a responsabilidade com os filhos e também com as tarefas domésticas, dificulta
sua entrada no mercado de trabalho, contribuindo para que muitas adiem ou até mesmo
abandonem essa possibilidade (Ogido, 2011).
O fato de jovens que já trabalharam relatarem maior uso de redes sociais na
busca por emprego, corrobora com o apontado por Wanberg et al. (2000). Nesse caso, a
experiência profissional anterior favorece a ampliação da rede de contatos, o que facilita
o conhecimento de oportunidades de emprego e a indicação para vagas de trabalho. Por
meio dessa rede, os jovens têm acesso a informações que podem reconduzi-lo a uma
ocupação.
Os respondentes que concentraram os maiores rendimentos e que possuíam
maior nível de escolaridade se diferenciaram dos demais quanto ao uso de redes sociais
e na busca geral de emprego. Esses dados vão ao encontro dos achados de Silva (2010)
e Šverko et al. (2008), que constataram que os jovens se diferenciam nas estratégias de
busca de emprego utilizadas, a partir de características como renda e nível de
escolaridade. De forma geral, jovens mais escolarizados tendem a se envolver mais com
comportamentos de busca por um emprego. Quanto à renda, a rede de contato e o
acesso à informação são maiores e melhores para jovens de famílias que concentram os
maiores rendimentos, o que pode facilitar seu maior envolvimento nessa procura.
No entanto, nos questionamos sobre que fatores poderiam estar relacionados ao
menor envolvimento com os comportamentos de busca, relatado por jovens com baixo
nível de escolaridade e provenientes de famílias com menores rendimentos. Um aspecto
que pode auxiliar na compreensão desse resultado foi o considerável desconhecimento
que identificamos entre esses jovens, sobre a existência de iniciativas governamentais
de intermediação de mão-de-obra.
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Durante a aplicação dos questionários no formato presencial, mencionávamos
informalmente algumas dessas organizações (p. ex., Centro Público de Emprego) e
perguntávamos se o respondente as conhecia. Diante da resposta majoritariamente
negativa, nos indagamos sobre se a falta de informação não é um dos elementos que
permitem compreender aquele menor envolvimento. Esse resultado também nos permite
questionar a efetividade das políticas públicas de emprego, que parecem não atingir o
público ao qual se destinam. Nesse sentido, informações básicas sobre a própria
existência desses dispositivos parecem não circular entre os jovens, o que também lança
luzes sobre os motivos dos mesmos estarem na condição nem-nem.
O tempo na condição foi outra variável que esteve associada ao uso das
estratégias de busca de emprego. Nesse caso, jovens que estavam nela há menos tempo,
relataram utilizar com mais frequência as estratégias de busca. Esse resultado faz
sentido se pensarmos que esses jovens são os mesmos que relataram maior nível de
escolaridade e renda, e que, portanto, pelo nível de acesso a informação que possuem,
tendem a buscar emprego por diferentes vias. Além disso, por enfrentarem a situação de
desemprego há menos tempo, e terem concluído os cursos de ensino superior e pósgraduação recentemente, esses jovens estariam mais engajados na busca por uma
ocupação, o que também explica a maior utilização daquelas estratégias. Ademais esse
resultado vai ao encontro da pesquisa de Dorsett e Lucchino (2012) que encontrou que
jovens há menos tempo na condição, tenderam a se envolver mais em comportamentos
de busca de emprego.
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6.2. Caracterizar as perspectivas de futuro e os motivos dos jovens estarem na
condição, relacionando essas dimensões com variáveis sociodemográficas (objetivo
específico 3).
Os jovens ainda foram questionados sobre os motivos de estarem na condição
nem-nem e sobre as perspectivas que possuem para o seu futuro profissional. A partir
desses questionamentos foi possível identificar padrões de resposta associados a
determinadas características pessoais, como nível de escolaridade, ter filhos e ser
mulher. Discutiremos a seguir os principais resultados a partir desses elementos.
6.2.1. Jovens mães
Nas respostas as questões abertas, foram destacadas as dificuldades de jovens
mães em trabalhar e estudar. Essas dificuldades se concentraram na impossibilidade de
matricular os filhos em creches ou deixá-los aos cuidados de familiares. No primeiro
caso, algumas relataram a dificuldade em conseguir uma vaga nesses estabelecimentos
de ensino. As vagas ofertadas são poucas. Embora o número de matrículas tenha
triplicado no período de 2000 a 2013, contemplando 2.730.119 crianças de 0 a 3 anos
em todo o país (Ministério da Educação [MEC], 2014), a demanda ainda é significativa
e está longe de ser atendida de forma satisfatória. Para conseguir uma vaga, muitas
vezes as mães têm que dormir em filas, e mesmo assim, não há garantia de matricular
seus filhos.
Esta realidade contraria o direito das crianças à educação e das mães de trabalhar
(Bruschini & Ricoldi, 2009). Para aquelas que não encontram uma estrutura de apoio
social representada pela possibilidade de matricular seus filhos em creches e escolas de
educação infantil, a continuação de seu processo formativo e profissional se torna mais
difícil, o que compromete não só a sua formação, mas também a dos seus filhos (Ogido,
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2011). Diante da dificuldade financeira para pagar uma creche particular, essas
mulheres ficam sem alternativas.
Além do cuidado com os filhos, outro aspecto destacado pelas mulheres foram
as responsabilidades domésticas. As tarefas envolvem manter a casa limpa, lavar,
passar, deixar a comida pronta para o consumo dos filhos e do marido, além das
atividades parentais e de cuidado com os membros da família. Enquanto isso, seus
maridos trabalham fora para prover o sustento da casa. Essas mulheres estão submetidas
a essa forte divisão sexual do trabalho e seus maridos corroboram com isso, ao
proibirem que elas também assumam o papel de provedoras. O discurso “lugar de
mulher é em casa” expresso por seus companheiros exprime uma categorização social
baseada no sexo, há muito presente em nossa sociedade, que define normas, valores e
atributos a partir de características biológicas e sociais. Dessa forma, se define o que é
esperado dos “homens” e “mulheres” no desempenho de seus papeis: ao homem,
trabalhar para prover o sustento de seus dependentes, e a mulher, exercer seu papel de
mãe e cuidadora (Devreux, 2005).
Este posicionamento também se reflete no âmbito educacional. Diante da
maternidade e dos papeis assumidos no lar, muitas participantes se veem
impossibilitadas de voltar a estudar. Os maridos/companheiros também exerceram
influência nessa decisão, forçando-as a abandonar a escola ou reproduzindo o discurso
de que “lugar de mulher também não é na escola”. Como consequência, muitas foram
levadas a abandonar esse espaço educacional devido à gravidez precoce, e deixaram de
lado antigos projetos de continuar a sua formação. Consequentemente, suas perspectivas
de futuro profissional são vagas. Para elas, o importante é trabalhar em qualquer
ocupação, desde que isso garanta o retorno financeiro mínimo. Resultado semelhante foi
encontrado por Ogido e Schor em 2012, cujo estudo evidenciou que as jovens mães com
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histórico de gravidez na adolescência interromperam ou mudaram seus projetos de vida,
que acabaram se tornando projeto familiar.
6.2.2. Jovens com ensino fundamental
O segundo grupo de questões retrata a realidade de jovens com histórico de
evasão escolar, que relataram ter abandonado os estudos ainda no ensino fundamental
por falta de interesse, falta de vontade ou de identificação com alguma área de
formação. Assim como discutido por Pochmann (2004) e Silva (2012) são jovens que
devido à necessidade financeira familiar, se inserem precocemente no mercado de
trabalho e diante da dificuldade em conciliar trabalho e estudo, acabam por abandonar o
contexto educacional. Associado a isso, a indisponibilidade de serviços públicos
educacionais de qualidade, contribuem para que os jovens não percebam retornos
futuros relacionados à educação. Essa realidade acaba contribuindo para que eles
relatem falta de interesse intrínseco em estudar, quando na verdade essa suposta
“deficiência pessoal” está situada em um contexto social e econômico muito maior,
atravessado por diversos tipos de desigualdade (Neri, 2009).
Diante dos poucos anos de estudo, o futuro para esses jovens se revela entre a
tensão do que um dia almejaram e o que acreditam ser possível realizar. Para eles é
importante trabalhar independente das condições nas quais esse trabalho se desenvolve,
desde que essa atividade garanta o retorno financeiro, muitas vezes mínimo, para
consumir e sustentar a família. Por isso, que suas perspectivas de futuro são vagas. Os
poucos anos de estudo associados aos baixos rendimentos de suas famílias limitam
certos caminhos profissionais e levam os jovens ao conformismo quanto a sua situação
profissional, que na presente pesquisa pode ser assim resumido: “se não estudei, não

138

posso escolher trabalho. Tenho que trabalhar no que aparecer” (D’Avila et al., 2011;
Macêdo et al., 2012).

6.2.3. Jovens egressos do ensino médio
Um terceiro eixo de respostas às questões abertas fez referência a realidade de
jovens egressos do ensino médio. Eles relataram não ter clareza quanto ao que fazer
profissionalmente agora que saíram da escola. Mencionaram desestímulo, crença de que
não são capazes ou que não tem condições de ingressar nos cursos que almejavam. É
importante observar que esses jovens são egressos da rede pública estadual de ensino.
Alguns criticaram a escola e a qualidade das aulas, fator esse que segundo Neri (2009),
contribui para que os jovens tenham dificuldades em visualizar os retornos relacionados
à educação e que se sinta desmotivado em continuar sua formação profissional.
Esse cenário influencia a percepção desses jovens quanto ao seu futuro. O
aspecto do “não saber o que fazer” relatado pelos participantes é algo recorrente para o
público juvenil. Muitos ainda não têm clareza sobre as suas preferências profissionais
ou acreditam que o futuro é algo externo, que não depende deles (Dib & Castro, 2010).
Outros esboçam planos, mas esbarram nas condições financeira de suas famílias e
abandonam suas perspectivas de futuro, que passam a habitar apenas o campo do
desejo: não sabem se elas um dia se concretizarão (Maia & Mancebo, 2010).
Por outro lado, eles têm uma certeza: é preciso investir na sua qualificação, se
quiserem um emprego, e para tanto, precisam ingressar em curso de ensino superior. A
ele é creditada a chance de conseguir uma melhor oportunidade de trabalho.
Reproduzem o discurso de que o diploma é garantia de emprego: “Penso em fazer
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faculdade. Acho que com um diploma, fica mais fácil conseguir emprego” (Jovem 083,
feminino), aspecto este que evidencia uma relação instrumental com a educação e o
trabalho, uma vez que os jovens esperam que o aumento da escolaridade garanta a
inserção no mercado de trabalho e estabilidade (Graf & Diogo, 2009; Nascimento,
2009). No entanto, assim como elucidado por Pochmann (2007), o prolongamento dos
estudos não é garantia de emprego ou de estabilidade ocupacional. Mesmo assim, esses
jovens pretendem ingressar em cursos a partir de seus gostos, habilidades e preferências
profissionais ou “no que dá pra fazer”, ao avaliarem seu histórico escolar, a qualidade
do ensino que receberam e a concorrência dos cursos superiores.
6.2.4. Jovens com ensino superior
Para os jovens egressos do ensino superior, a possibilidade de adiar a inserção
no mercado de trabalho é uma alternativa mais concreta. Diante da escassez de emprego
nas organizações particulares, eles veem na carreira pública uma possibilidade mais
promissora de inserção e esperam abrir editais para se submeterem aos processos
seletivos. Para eles, a aprovação em um concurso, além de ser uma alternativa ao
desemprego, é “garantia” de contratação, uma vez que em muitos processos seletivos
não são observados aspectos como idade, sexo, universidade de formação ou
experiência prévia. A estabilidade institucional e financeira também influencia a escolha
pela carreira pública, assim como a possibilidade de realização pessoal e prazer no
trabalho. Tais elementos evidenciam que esses jovens buscam naquela carreira a
proteção contra a instabilidade, cada vez mais presente no mercado de trabalho (Valore
& Selig, 2010).
Além desses aspectos, Oliveira (2011) aponta que a depender da relação dos
jovens com a dimensão do trabalho, o emprego público é desejado por possibilitar uma
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maior dedicação a outras esferas da vida consideradas mais importantes que o trabalho,
ou por outro lado, como uma oportunidade de realizar um trabalho com sentido,
congruente com os seus princípios éticos e morais.
Portanto, para os participantes desta categoria, o futuro profissional envolve a
perspectiva de ingressar em uma carreira pública. No entanto, como eles mesmos
salientaram, este não é um caminho facilmente acessível: envolve uma constante busca
por qualificação e preparação, principalmente se tal perspectiva não vir a se concretizar,
e a atuação profissional em um contexto privado, for a única alternativa possível diante
do desemprego, discurso semelhante ao encontrado por Almeida (2010). Dentre as
possibilidades de qualificação se destacam os cursos de pós-graduação, compreendidos
por eles como um passo natural após a finalização do ensino superior.
Nesse sentido, assim como discutido por Coelho et al. (2014) e Silva (2009),
esses jovens tendem a transferir para si a responsabilidade por sua inserção. Acreditam
que ao aumentarem seu nível de escolaridade, haverá garantia de sua entrada no
mercado de trabalho, embora como já discutimos, esse movimento não garanta um
posto de trabalho, nem proteja os jovens da instabilidade ocupacional (Almeida &
Klein, 2015).
6.2.5. Dificuldades comuns
De modo geral, os jovens de diferentes níveis de escolaridade e econômicos
relataram alguns empecilhos para conseguir um trabalho, dentre os quais foram
destacados a falta de oportunidades oferecidas pelo mercado para os jovens, a exigência
por experiência de trabalho e as condições precárias das vagas oferecidas. Um aspecto
recorrente foi à alusão feita à crise econômica que atravessa o país. Na cidade de
Currais Novos, essa crise ainda se associou as dificuldades de abastecimento de água, as
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quais influenciaram o aumento do número de demissões em algumas atividades
profissionais.
Nesse contexto, a inserção profissional dos jovens torna-se mais complicada,
uma vez que eles são levados a disputar em situação de desigualdade com os adultos,
pelas poucas vagas disponíveis no mercado de trabalho, como discutido por Santos
(2013). Essa desigualdade é representada principalmente, pela pouca experiência
profissional juvenil, elemento destacado pelos participantes da pesquisa, mas que é em
si, antiga. O discurso: “como irei trabalhar se não tenho a experiência exigida, mas
como desenvolverei essa experiência se não me dão uma oportunidade de trabalho?”
revela uma problemática comum, vivenciada por diferentes segmentos juvenis, e que
subsidia as tentativas de implementação de alguns ações governamentais para o seu
enfrentamento.
Dentre essas, figuram iniciativas como o contrato de aprendizagem, a Lei do
Estágio e programas como o ProJovem Trabalhador, para citar alguns, que entre seus
eixos de atuação, compartilham da perspectiva de que o aumento da qualificação
garante a entrada no mercado de trabalho. No entanto, algumas críticas foram
direcionadas a essas ações pelos participantes da pesquisa. Dentre elas, alguns jovens
mencionaram o número limitado de vagas e a constatação de que não é o aumento de
qualificação por si só, que lhes garantirá a inserção no mercado de trabalho: falta-lhes
oportunidade (Silva, 2009).
Ademais, as oportunidades que lhe são destinadas não são as melhores. A
principal crítica dos jovens foi feita ao uso dos contratos de experiência por parte dos
empregadores. Após os seus três meses de duração, a vaga desse jovem é imediatamente
substituída por outro que é submetido a uma experiência similar, o que reflete a
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precariedade do mercado de trabalho. Dessa forma, os jovens ficam expostos aos altos
níveis de rotatividade, elemento esse que torna sua experiência no mercado de trabalho
mais “turbulenta” (Corseuil et al., 2014, p.162).
Envoltos em experiências temporárias e precárias, a busca desses jovens é por
trabalhos protegidos, para eles, sinônimos de registro em carteira profissional e fixos:
“Trabalho é questão de oportunidade. Procuro trabalho fixo, mas hoje só tem como é
aquele negócio, primeiro emprego. Eu não quero primeiro emprego, quero trabalho
fixo!” (Jovem 017, masculino).
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CAPÍTULO 7: CONCLUSÕES

A presente pesquisa foi realizada com 224 jovens que estavam na condição nemnem. Seu principal objetivo foi identificar se o significado do trabalho estava
relacionado com as estratégias de inserção utilizadas por esse público, especificamente
seus comportamentos de busca de emprego. Além desse, a investigação também se
propôs a identificar a centralidade do trabalho para esses jovens, a relacionar variáveis
sociodemográficas com esses construtos e a identificar os motivos dos jovens estarem
na condição nem-nem e suas perspectivas de futuro.
Para atingir esses objetivos, delineamos um estudo quantitativo com uma
estratégia de coleta qualitativa associada. Dessa forma, utilizamos um questionário
sociodemográfico de caracterização, uma escala de significado do trabalho (ESAT-BR),
três medidas de centralidade do trabalho (Escala de Centralidade do Trabalho de
Kanungo e itens do MOW) e uma escala de busca de emprego (Escala de Intensidade de
Busca de Emprego). A esses instrumentos, foram associadas duas questões abertas que
investigaram os motivos subjacentes à condição e as perspectivas de futuro.
Os resultados da pesquisa apontam que o significado do trabalho é uma via
consistente para a investigação do fenômeno nem-nem. Especificamente, verificamos
que a atribuição desse significado pôde ser interpretada a partir de elementos do
contexto de vida dos jovens, como a condição econômica, a presença de filhos, entre
outros. Com relação ao significado do trabalho e aos comportamentos de busca de
emprego, constatamos a existência de uma relação entre essas dimensões. Conotações
negativas atribuídas ao trabalho estiveram negativamente relacionadas com uma menor
procura por emprego, enquanto que a maior centralidade do trabalho esteve associada a
um maior envolvimento em comportamentos de busca de emprego. Ao mesmo tempo,
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constatamos a associação entre variáveis sociodemográficas e os construtos
investigados, aspecto esse que reforça a importância de se compreender o fenômeno
nem-nem a partir da junção de características individuais com o contexto de pertença
dos jovens (Cardoso, 2013).
Ademais, as duas questões abertas permitiram uma aproximação mais acurada às
questões relacionadas ao fenômeno nem-nem e seus atravessamentos. As respostas
auxiliaram na interpretação de alguns resultados quantitativos, como por exemplo, na
compreensão de que as atribuições negativas ao trabalho podem estar relacionadas às
experiências de trabalho anteriores desses jovens, em grade parte, temporárias e sem
registro em carteira. Ao mesmo tempo, por meio das respostas a essas questões, foi
possível compreender que os atravessamentos à condição nem-nem são complexos e
estão situados dentro do contexto de transformações objetivas do mercado de trabalho,
as quais afetam a juventude de forma particular. Dessa forma, foi possível identificar
categorias juvenis a partir de aspectos como gênero, escolaridade e renda, os quais
elucidaram as diferentes faces do mesmo fenômeno, que problematizam o discurso da
responsabilização do indivíduo por sua condição.
Para a área da psicologia social do trabalho, esta pesquisa trouxe algumas
contribuições. Em primeiro lugar, como explicitado anteriormente, a investigação do
fenômeno pela via do significado e centralidade do trabalho, pelos comportamentos de
busca de emprego e por meio das variáveis associadas a esses construtos, permitiu uma
aproximação válida àquele fenômeno. Por outro lado, esta pesquisa também lançou
luzes para a realização de outras investigações que se proponham a aprofundar as
relações entre aqueles constructos. Além disso, esta pesquisa permitiu uma aproximação
teórica e conceitual sobre um fenômeno estudado ainda de forma incipiente no contexto
nacional e internacional, sobretudo na psicologia do trabalho.
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Para essa área, que também tem se preocupado com as questões subjacentes à
inserção dos jovens no mercado de trabalho, este estudo ainda suscitou algumas
reflexões: a qualificação e o incremento da formação profissional dos jovens parecem
não garantir a prometida inserção no mercado de trabalho, ou seja, a falta de
qualificação não é por si só, um fator explicativo da condição nem-nem. Ao mesmo
tempo, as oportunidades de trabalho que se colocam são marcadas em grande parte pela
precariedade e curta duração. Dessa forma, para além da questão da qualificação, é
preciso se preocupar sobre para quais vagas de trabalho esses jovens têm sido
direcionados. Nesse sentido, tirar o jovem da condição nem-nem não se resume a
apenas investir em sua formação profissional, mas envolve também repensar a oferta de
trabalho digno e das condições que favoreçam o jovem a permanecer no posto de
trabalho (p. ex., oferta de creches para as mães trabalhadoras).
Diante da ausência de pesquisas que se proponham a investigar a relação entre
os significados do trabalho e as estratégias de inserção de jovens na condição nem-nem,
uma das limitações deste estudo foi a impossibilidade de comparar os resultados
encontrados com o de outras investigações específicas da área. Outra limitação desta
pesquisa foi o seu caráter predominantemente quantitativo, o qual não permitiu um
aprofundamento nos motivos dos jovens estarem na condição nem-nem e suas
perspectivas de futuro, embora as respostas às questões abertas tenham permitido uma
aproximação nesse sentido. Acreditamos que a investigação das trajetórias de vida dos
jovens no que se refere interação das duas esferas que compõem esse fenômeno
(trabalho e educação), permitiria uma compreensão mais acurada do mesmo. Diante
disso, encorajamos a realização de pesquisas que por meio do uso de estratégias
qualitativas, como entrevistas narrativas, compreendam o fenômeno nem-nem a partir
da trajetória de vida dos jovens.
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Ademais, também sugerimos que pesquisas sejam desenvolvidas, com o intuito
de identificar outras variáveis relacionadas ao fenômeno nem-nem, extrapolando as que
aqui foram explicitadas, e fornecendo elementos para a construção de um eventual
modelo que identifique aspectos preditores da condição nem-nem.
Por fim, como contribuição prática deste estudo, pretendemos socializar seus
resultados com organizações governamentais que elegem a relação juventude-trabalho
como um dos seus eixos de preocupação e intervenção (p. ex., Secretaria Municipal de
Assistência Social e Trabalho), e com organizações não governamentais que também
têm se dedicado a essa relação. Acreditamos que a disseminação dos achados desta
pesquisa junto a esses órgãos, permitirá a elaboração de pospostas e encaminhamentos
mais efetivos, capazes de atender as necessidades dessas organizações e do público
juvenil.

147

REFERÊNCIAS

Agulló-Tomás, E. (1997). Concepto de trabajo. Concepciones y significados del trabajo:
Trabajo y sociedade. In E. Agulló-Tomás, Jóvenes, trabajo y identidad (pp. 87108). Oviedo: Universidad de Oviedo.
Almeida, R. C. (2010). O valor do trabalho para a juventude contemporânea na
elaboração de projetos de vida (Tese de doutorado). Recuperado de
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_actio
n=&co_obra=186808
Almeida, R., & Klein, S. (2015). Trajetórias e aspirações profissionais de jovens
empreendedores portugueses. Revista Antropolítica, 37(2), 107-127.
Anderson, J. C., & Gerbin, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence,
improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood
confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49(2), 155-173.
Antunes, R. (2010). Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade
do mundo do trabalho (14a ed.). São Paulo: Cortez Editora.
Ariès, P. (2006). História social da criança e da família (2a ed.). Rio de Janeiro: LTC.
Bălan, M. (2014). Youth labor market vulnerabilities: Characteristics, dimensions and
costs. Procedia Economics and Finance, 8(14), 66-72. doi: 10.1016/S22125671(14)00064-1
Balbinotti, M. A. A., Balbinotti, C. A. A., Marques, A. T., & Gaya, A. C. A. (2009).
Estudo fatorial confirmatório e da consistência interna do inventário do treino

148

técnico-desportivo do tenista (ITTT-12). Revista Brasileira de Educação
Física e Esporte, 23(4), 393-403.
Bauman, Z. (2001). Trabalho. In Z. Bauman, Modernidade líquida (pp. 150-192). Rio
de Janeiro: Zahar Editores.
Baumgarten, M., & Holzmann, L. (2011). Reestruturação produtiva. In D. A. C. Cattani
& L. Holzmann (Orgs.), Dicionário de trabalho e tecnologia (2a ed., pp. 315319). Porto Alegre: Zouk.
Bendassolli, P. F., Alves, J. S. C., & Torres, C. C. (2014). Inventário sobre significado
do trabalho de profissionais de indústrias criativas. Avaliação Psicológica,
13(2), 177-186.
Benjet, C., Hernández-Montoya, D., Borges, G., Méndez, E., Medina-Mora, M. E., &
Aguilar-Gaxiola, S. (2012). Youth who neither study nor work: Mental health,
education and employment. Salud pública de México, 54(4), 410-417.
Bitencourt, B. M., Onuma, F. M. S., Piccinini, V. C., Moreira, L. B., & Severo, R. B.
(2014). Sentidos do trabalho para jovens de um empreendimento solidário e
para trainees. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, 7(2), 142-155.
Blanch, J. M. (2003). Teoría de las relaciones laborales: Fundamentos. Barcelona:
Editorial UOC.
Blanch, J. M. (2014). La juventud NINI, un agujero negro psicossocial. Revista
Psicologia: Organizações e Trabalho, 14(4), 355-366.
Borges, L. O. (1997). Os atributos e a medida do significado do trabalho. Psicologia:
Teoria e Pesquisa, 13(2), 211-221.

149

Borges, L. O., & Tamayo, A. (2001). A estrutura cognitiva do significado do trabalho.
Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, 1(2), 11-44.
Borges, R. C. P. (2010). Jovem-aprendiz: Os sentidos do trabalho expressos na
primeira experiência profissional (Dissertação de mestrado). Recuperado de
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/93666
Borges, R. C. P., & Coutinho. M. C. (2011). Cenas de trabalho: A fotografia como
recurso metodológico para expressar os sentidos do trabalho juvenil. Arquivos
Brasileiros de Psicologia, 63(no.spe.), 1-104.
Brasil. (2009). O trabalho do agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério da
Saúde.

Recuperado

de

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/trabalh
o_agente_acs
Braverman, H. (1987). Trabalho e capital monopolista: A degradação do trabalho no
século XX (3a ed.). Rio de Janeiro: LTC.
Brown T, A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York:
Guilford Press.
Bruschini, M. C. A., & Ricoldi, A. M. (2009). Família e trabalho: Difícil conciliação
para mães trabalhadoras de baixa renda. Cadernos de Pesquisa, 39(136), 93123.
Camarano, A. A., & Kanso, S. (2012). O que estão fazendo os jovens que não estudam,
não trabalham e não procuram trabalho? In C. H. L. Corseuil (Ed.), Boletim
Mercado de trabalho: Conjuntura e análise nº 53 (pp. 37-44). Brasília: IPEA.
Recuperado

de

150

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&i
d=16335&Itemid=9
Camargo, B. V., & Justo, A. M. (2013). Iramuteq: Um software gratuito para análise de
dados textuais. Temas em Psicologia, 21(2), 513-518.
Cardoso, A. (2013). Juventude, trabalho e desenvolvimento: Elementos para uma
agenda de investigação. Caderno CRH, 26(68), 293-314.
Castel, R. (2009). As metamorfoses da questão social: Uma crônica do salário (8a ed.).
Petrópolis: Vozes.
Castro, J. A., & Andrade, C. C. (2013). Juventude, educação e trabalho: Avanços e
desafios. In J. Macambira & F. R. B. Andrade (Orgs.), Trabalho e formação
profissional: Juventudes em transição (pp. 155-168). Fortaleza: IDT, UECE,
BNB.
Chanlat, J. F. (1995). Quais carreiras e para qual sociedade? (I). Revista de
Administração de Empresas, 35(6), 67-75.
Chen, Y. W. (2009, Janeiro). Once ’NEET’, always ‘NEET’? Experiences of
employment and unemployment of youth participating in a job training
program in Taiwan. Paper apresentado em Singapore 2009 conference: Asian
social protection in comparative perspective. National University of Singapore,
Singapore.

Recuperado

de

http://www.welfareacademy.org/pubs/international/policy_exchanges/asp_pape
rs/2171.pdf

151

Coelho, R. H., Estramiana, J. L. A., & Luque, A. G. (2014). Juventud alargada y
trabajo: Desafíos del mundo laboral en las experiencias de jóvenes brasileños y
españoles. Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, 14(4), 417-427.
Corseuil, C. H., Foguel, M., Gonzaga, G., & Ribeiro, E. P. (2014). A rotatividade dos
jovens no mercado de trabalho formal brasileiro. In C. H. Corseuil (Org.),
Desafios à trajetória profissional dos jovens brasileiros (pp. 157-173). Rio de
Janeiro: IPEA.
Costa, J. S. M., & Oliveira, L. S. B. (2014). Perfil educacional dos jovens: Atraso e
fluxo escolar. In C. H. Courseuil (Org.), Desafios à trajetória profissional dos
jovens brasileiros (pp. 73-113). Rio de Janeiro: IPEA.
Costa, J. S. M., & Ulyssea, G. (2014). O fenômeno dos jovens nem-nem. In C. H.
Corseuil (Org.), Desafios à trajetória profissional dos jovens brasileiros (pp.
114-137). Rio de Janeiro: IPEA.
Coutinho, M. F. (2009). Sentidos do trabalho contemporâneo: As trajetórias identitárias
como estratégia de investigação. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho,
12(2), 189-202.
Couto, L. S. (2011). Significado do trabalho para extensionistas universitários na
economia solidária: Um estudo nas incubadoras tecnológicas de cooperativas
populares (ITCPs) vinculadas à rede nacional de ITCPs (Dissertação de
mestrado).

Recuperado

de

http://www.ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/mestradopsicologia/Selecao%202011/Dissertacao_Livia_Cout
o.pdf

152

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2013). Pesquisa de métodos mistos. Porto Alegre:
Penso.
David, W. S. (2014). NEETs: A case study in addressing the issues relating to
disengaged youth in East Cleveland. Education + Training, 56(5), 467-480.
doi: http://dx.doi.org/10.1108/ET-04-2013-0055
D’Avila, G. T., Krawulski, E., Veriguine, N. R., & Soares, D. H. P. “Acesso ao ensino
superior e o projeto de “ser alguém” para vestibulandos de um cursinho
popular. Psicologia & Sociedade, 23(2), 350-358.
De Masi, D. (2001). O futuro do trabalho: Fadiga e ócio na sociedade pós-industrial
(Y. A. Figueiredo, Trad.). Rio de Janeiro: José Olympio.
Devreux, A. M. (2005). A teoria das relações sociais de sexo: Um quadro de análise
sobre a dominação masculina. Sociedade e Estado, 20(3), 561-584.
Dib, S. K., & Castro, L. R. (2010). O trabalho é projeto de vida para os jovens?
Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, 13(1), 1-15.
Dorsett, R., & Lucchino, P. (2012). Snakes and ladders in the youth labour market.
Londres: National Institute of Economic and Social Research.
Dutra-Thomé, L., & Koller, S. H. (2014). O significado do trabalho na visão de jovens
brasileiros: Uma análise de palavras análogas e opostas ao termo “trabalho”.
Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, 14(4), 367-380.
Dutra-Thomé, L., Telmo, A. Q., & Koller, S. H. (2010). Inserção laboral juvenil:
Contexto e opinião sobre definições de trabalho. Paidéia, 20(46), 175-185.

153

Escobedo, J. E. B. (2013). Juventud lapidada: El caso de los ninis. Nóesis. Revista de
Ciencias Sociales y Humanidades, 22(44), 120-143.
Everitt, B. S., & Skrondal, A. (2002). The cambridge dictionary of statistics.
Cambridge: Cambridge.
Fernandes, F. S., Gonçalves, C. M., & Oliveira, P. J. (2012). Adaptação e validação da
Escala de Significados Atribuídos ao Trabalho-ESAT. Revista Brasileira de
Orientação Proﬁssional, 13(2), 183-195.
Field, A. (2009). Descobrindo a estatística usando o SPSS (2a ed.). Porto Alegre:
Artmed.
Galeazzi, I., & Holzmann, L. (2011). Precarização do trabalho. In D. A. C. Cattani & L.
Holzmann (Orgs.), Dicionário de trabalho e tecnologia (2a ed., pp. 259-265).
Porto Alegre: Zouk.
Gonçalves, C. M. (2006). A família e a construção de projetos vocacionais de
adolescentes e jovens (Tese de doutorado não publicada). Universidade do
Porto, Portugal.
Gonçalves, C. M., & Coimbra, J. L. (2006). Significados e centralidade do trabalho nas
sociedades ocidentais contemporâneas: Uma abordagem psicológica e
histórico-social. Psychologica, 44, 401-426.
Góngora, J. C. G. (2011). Juventud, trabajo, desempleo e identidad: Un enfoque
psicossocial. Athenea Digital, 11(3), 165-182.
Gorz, A. (1999). Entrevista com André Gorz: O fim do trabalho assalariado. Revista
Lugar Comum, 5(6), 179-189.

154

Graf, L. P., & Diogo, M. F. (2009). Projeções juvenis: Visões ocupacionais e marcas de
gênero. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 10(1), 71-82.
Guimarães, N. A. (2005). Trabalho: Uma categoria-chave no imaginário juvenil? In H.
W. Abramo & P. P. M. Branco (Orgs.), Retratos da juventude brasileira:
Análises de uma pesquisa nacional (1a ed., pp. 149-174). São Paulo: Editora
Fundação Perseu Abramo.
Habermans, J. (1987). A nova intransparência: A crise do estado de bem estar social e o
esgotamento das energias utópicas. Revista Novos Estudos CEBRAP, 18.
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2005). Análise
multivariada de dados (5a ed.). Porto Alegre: Bookman.
Harvey, D. (2009). Condição pós-moderna: Uma pesquisa sobre as origens da
mudança cultural (18a ed.). São Paulo: Loyola.
Hora, C. E. P., Medeiros, F. A. C., & Capistrano, L. F. D. (2013). Anuário Natal 2013.
Natal: SEMURB.
Huberman, L. (1981). História da riqueza do homem (12a ed.). Rio de Janeiro: Zahar
Editores.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2014). Síntese de indicadores sociais:
Uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro:
IBGE.
International Labour Organization. (2013). Global employment trends for youth 2013: A
generation at risk. Genebra: International Labour Office.
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. (2013). Atlas do desenvolvimento humano
no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA.

155

Jesús, M. D., & Ordaz, M. G. (2006). El significado del trabajo: Estudio comparativo
entre jóvenes empleados y desempleados. Segunda Época, 25(2), 64-77.
Kanfer, R., Wanberg, C. R., & Kantrowitz, T. M. (2001). Job search and employment:
A personality motivation analysis and meta-analytic review. Journal of Applied
Psychology, 86(5), 837-855. doi: 10.1037/0021-9010.86.5.837
Kline R. B. (2016) Principles and practice of structural equation modeling (4a ed.).
New York: Guilford Press.
Kubo, S. H., Gouvêa, M. A., & Mantovani, D. M. N. (2013). Dimensões do significado
do trabalho e suas relações. Pretexto, 14(3), 28-49.
Leask, A., Fyall, A., & Barron, P. (2014). Generation Y: An agenda for future visitor
attraction research. International Journal of Tourism Research, 16(14), 462471. doi: 10.1002/jtr.1940
Macêdo, O. J. V., Alberto, M. F. P., & Araujo, A. J. S. (2012). Formação profissional e
futuro: Expectativas dos adolescentes aprendizes. Estudos de Psicologia
(Campinas), 29(Supl.), 779-787.
Magalhães, M. O., & Teixeira, M. A. P. (2013). Antecedentes de comportamentos de
busca de emprego na transição da universidade para o mercado de trabalho.
Psicologia: Teoria e Pesquisa, 29(4), 411-419.
Maia, A. A. R. M., & Mancebo, D. (2010). Juventude, trabalho e projetos de vida:
Ninguém pode ficar parado. Psicologia: Ciência e Profissão, 30(2), 376-389.

156

Margulis, M. (2001). Juventud: Una aproximación conceptual. In S. D. Burak (Org.),
Adolescencia y juventud en America Latina (pp. 41-56). Cartago: Libro
Universitario Regional.
Martins, E. M. (2014). O sentido do trabalho para jovens de periferia (Região
metropolitana de Porto Alegre) (Dissertação de mestrado). Recuperado de
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/106935
McDonald, P., Pini, B., Bailey, J., & Price, R. (2011). Young people’s aspirations for
education, work, family and leisure. Work, Employment and Society, 25(1) 6884. doi: 10.1177/0950017010389242
Meaning of Work International Research Team. (1987). The meaning of working.
London: Academic Press.
Menezes Filho, N. A., Cabanas, P. H. F., & Komatsu, B. K. (2013): A condição “nemnem” entre os jovens é permanente? (Insper policy paper nº 7). Recuperado de
http://www.insper.edu.br/wpcontent/uploads/2012/05/Policy_Paper_CPP_Insper_CondicaoNemNem.pdf
Ministério da Educação. (2014). Relatório educação para todos no Brasil 2000-2015:
Versão

preliminar.

Brasília:

MEC.

Recuperado

de

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=20514:consulta-publicaao-relatorio-educacao-para-todos-no-brasil-2000-2015
Monteiro, J. (2013). Quem são os jovens nem-nem? Uma análise sobre os jovens que
não estudam e não participam do mercado de trabalho. Rio de Janeiro: FGV,
IBRE.

Recuperado

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/11661

de

157

Morin, E. M. (2001). Os sentidos do trabalho. Revista de Administração de Empresas,
41(3), 8-19.
Mota, K. S. (2012). “Trabalhar para que?” Percepções sobre trabalho entre jovens de
diferentes estratos sociais (Dissertação de mestrado). Recuperado de
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/9867
Mota, K. S., & Tonelli, M. J. (2013). Percepções sobre trabalho entre jovens de
diferentes estratos sociais. Anais do IV Encontro de Gestão de Pessoas e
Relações de Trabalho. Brasília: ANPAD.
Nardi, B., Arimatea, E., Giunto, P., Lucarelli, C., Nocella, S., & Bellantuono, C. (2014).
Not employed in education or training (NEET) adolescents with unlawful
behaviour: An observational study. Journal of Psychopathology, 19, 42-48.
Nascimento, E. P. (2009). Jovens e educação superior: As aspirações de estudantes de
cursos pré-vestibulares populares (Dissertação de mestrado). Recuperado de
http://flacso.org.br/?publication=jovens-e-educacao-superior-as-aspiracoes-deestudantes-cursos-pre-vestibulares-populares
Navarrete, L. (2011). Desmontando a ni-ni: Un estereotipo juvenil en tiempos de crisis.
Madrid: Injuve.
Neri, M. C. (2009). O tempo de permanência na escola e as motivações dos sem-escola.
Rio de Janeiro: FGV, IBRE.
Offe, C. (1989). Trabalho: A categoria chave da sociologia? Revista Brasileira de
Ciências Sociais, 4.

158

Ogido, R. (2011). Adolescência, maternidade e mercado de trabalho: Uma relação em
construção

(Tese

de

doutorado).

Recuperado

de

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6136/tde-13042011-115056/es.php
Ogido, R., & Schor, N. (2012). A jovem mãe e o mercado de trabalho. Saúde e
Sociedade, 21(4), 1044-1055.
Oliveira, D. C., Fischer, F. M., Teixeira, M. C. T. V., Sá, C. P., & Gomes, A. M. T.
(2010). Representações sociais do trabalho: Uma análise comparativa entre
jovens trabalhadores e não trabalhadores. Ciência & Saúde Coletiva, 15(3),
763-773.
Oliveira, L. B. (2011). Percepções e estratégias de inserção no trabalho de universitários
de administração. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 12(1), 83-95.
Organização Internacional do Trabalho. (2012). A crise do emprego jovem: Tempo de
agir (Relatório No. V). Genebra: Bureau Internacional do Trabalho.
Organização Internacional do Trabalho. (2015). Juventude e informalidade: A
formalização da juventude informal - Experiências inovadoras no Brasil.
Lima: OIT/ Escritório Regional da OIT para a América Latina e o Caribe.
Otero, A. E. (2011). Jóvenes estudiantes/jóvenes trabajadores: Rutas desiguales,
recorridos divergentes. Revista Electrónica de Investigación y Docencia
(REID), 5, 175-195.
Pais, J. M. (1990). A construção sociológica da juventude: Alguns contributos. Análise
Social, 25, 139-165.
Pais, J. M. (2005). Ganhos, tachos e biscates: Jovens, trabalho e futuro. Lisboa: Ambar.

159

Peiró, J. M. (1989). Psicología social de las organizaciones. In J. R. Torregrosa, J.
Bergere & L. Álvaro (Orgs.), Juventud, trabajo y desempleo: Uma análisis
psicosociológico (pp.159-178). Madrid: Ministerio de Trabajo.
Pereira, M. E. M., & Gioia, S. C. (2012a). Do feudalismo ao capitalismo: Uma longa
transição. In M. A. P. A. Andery, N. Micheletto, T. M. P. Sério, D. R. Rubano,
M. Moroz, M. E. Pereira,...M. L. Zanotto. Para compreender a ciência: Uma
perspectiva histórica (16a ed., pp. 163-178). Rio de Janeiro: Garamond.
Pereira, M. E. M., & Gioia, S. C. (2012b). Séculos XVIII e XIX: Revolução na
economia e na política. In M. A. P. A. Andery, N. Micheletto, T. M. P. Sério,
D. R. Rubano, M. Moroz, M. E. Pereira,...M. L. Zanotto. Para compreender a
ciência: Uma perspectiva histórica (16a ed., pp. 255-292). Rio de Janeiro:
Garamond.
Pochmann, M. (2004). Juventude em busca de novos caminhos no Brasil. In R. Novaes
& P. Vanuchi (Orgs.), Juventude e sociedade: Trabalho, educação, cultura e
participação (pp. 217-241). São Paulo: Perseu Abramo.
Pochmann, M. (2007). A batalha pelo primeiro emprego: A situação atual e as
perspectivas do jovem no mercado de trabalho brasileiro (2a ed.). São Paulo:
Publisher Brasil.
Reyes-Terrón, A. M., & Elizarrarás-Hernández, M. (2013). Los jóvenes y las jóvenes en
el

Estado

de

México:

Sociodemografía

y

empleo

2010.

Revista

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 11(1), 287-304. doi:
10.11600/1692715x.11119060512

160

Rizzo, C. B. S., & Chamon, E. M. Q. O. (2010). O sentido do trabalho para o
adolescente trabalhador. Revista Trabalho, Educação e Saúde, 8(3), 407-417.
doi: http://dx.doi.org/10.1590/S1981-77462010000300004
Rocha-de-Oliveira, S. (2012). Inserção profissional: Perspectivas teóricas e agenda de
pesquisa. Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, 6(1), 124135.
Rocha-de-Oliveira, S., & Piccinini, V. C. (2012). Contribuições das abordagens
francesas para o estudo da inserção profissional. Revista Brasileira de
Orientação Profissional, 13(1), 63-73.
Rocha-de-Oliveira, S., Piccinini, V. C., & Silveira, C. S. (2010). O trabalho como
representação: A visão dos jovens universitários. Revista de Ciências da
Administração, 12(28), 147-170. doi: 10.5007/2175-8077.2010v12n28p171
Sanson, C. (2009). Trabalho e subjetividade: Da sociedade industrial à sociedade pósindustrial

(Tese

de

doutorado).

Recuperado

de

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/24122/VERSAO_FIN
AL_BANCA.pdf?sequence=1.
Santos, A. C. (2008). Trajetórias juvenis para ganhar a vida (Tese de doutorado não
publicada). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.
Santos, G. P. G. (2013). Juventudes, trabalho e educação: Uma agenda pública recente e
necessária. Por quê? In J. Macambira & F. R. B. Andrade (Orgs.), Trabalho e
formação profissional: Juventudes em Transição (pp. 73-88). Fortaleza: IDT,
UECE, BNB.
Seddon, F., Hazenberg, R., & Simon, D. (2013). Effects of an employment
enhancement programme on participant NEETs. Journal of Youth Studies,
16(4), 503-520. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13676261.2012.733808

161

Serracant, P. (2014). A brute indicator for a NEET case: Genesis and evolution of a
problematic concept and results from an alternative indicator. Social Indicators
Research, 117(2), 401–419. doi: 10.1007/s11205-013-0352-5
Silva, J. H. (2012). Juventude trabalhadora brasileira: Percursos laborais, trabalhos
precários e futuros (in)certos (Tese de doutorado). Recuperado de
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000876607
Silva, L. D. (2009). Juventudes: Pobreza e desocupação na região metropolitana do
Recife

(Dissertação

de

mestrado).

Recuperado

de

http://www.ppge.ie.ufu.br/node/140
Silva, M. M. (2009). A inserção profissional dos jovens em tempos de inovação
tecnológica e organizacional. Revista Educação em Questão, 35(21), 74-97.
Silva, M. M. (2010). Redes de relações sociais e acesso ao emprego entre os jovens: O
discurso da meritocracia em questão. Educação & Sociedade, 31(110), 243260.
Silva, N., & Tolfo, S. R. (2012). Trabalho significativo e felicidade humana:
Explorando aproximações. Revista Psicologia: Organizações e Trabalho,
12(3), 341-354.
Simmons, R., & Thompson, R. (2014). Engaging young people not in education,
employment or training: The case for a youth resolution. Reino Unido: UCU.
Sobral, J. M., & Coimbra, J. L. (2008). O impacto da situação profissional parental no
desenvolvimento vocacional (Dissertação de mestrado não publicada).
Universidade do Porto, Porto.
Spink, M. J. (2004). Linguagem e produção de sentidos no cotidiano. Porto Alegre:
EDIPUCRS.

162

Stevens, J. P. (1992). Applied multivariate statistics for the social sciences (2a ed.).
Hillsdale: Erlbaum.
Šverko, B., Galić, Z., Seršić, D. M., & Galešić, M. (2008). Unemployed people in
search of a job: Reconsidering the role of search behavior. Journal of
Vocational Behavior, 72(2008), 415–428. doi:10.1016/j.jvb.2007.11.006
Thimoteo, T. (2013). Geração nem lá nem cá. Conjuntura Econômica, 67(9), 38-41.
Thompson, R. (2011). Individualisation and social exclusion: The case of young people
not in education, employment or training. Oxford Review of Education, 37(6),
785–802. doi: http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2011.636507
Tolfo, S. R., Coutinho, M. F., Baasch, D., & Cugnier, J. S. (2011). Sentidos y
significados del trabajo:

Un análisis con base en diferentes perspectivas

teórico-epistemológicas en psicología. Universitas Psychologica, 10(1), 175188.
Valore, L. A., & Selig, G. A. (2010). Inserção profissional de recém-graduados em
tempos de inseguranças e incertezas. Estudos e Pesquisas em Psicologia,
10(2), 390-404.
Vargas-Valle, E. D., & Cruz-Piñeiro, R. (2012). Los jóvenes del norte y sur de México
en inactividad laboral y educativa: Niveles y factores asociados. Papeles de
Población, 18(73), 1-43.
Velho, G. (2003). Projeto e metamorfose: Antropologia das sociedades complexas (3a
ed.). Rio de Janeiro: Zahar.
Vieira, J. M. (2009). Transição para a vida adulta em São Paulo: Cenários e
tendências

sociodemográficas

(Tese

de

doutorado).

http://pct.capes.gov.br/teses/2009/33003017061P5/TES.PDF.

Recuperado

de

163

Vilela, E. C. (2003). Significado do trabalho e escolha acadêmico-profissional: Um
estudo

com

universitários

primeiranistas

(Dissertação

de

mestrado).

Recuperado de http://www.natal.rn.gov.br/bvn/publicacoes/elsoncv.pdf
Vygotski, L. S. (1991). Obras escogidas II: Problemas de psicología general. Madrid:
Visor Distribuciones.
Wanberg, C. R., Kanfer, R., & Banas, J. T. (2000). Predictors and outcomes of
networking intensity among unemployed job seekers. Journal of Applied
Psychology, 85(4), 491-503. doi: 10.1037//0021-9010.85.4.491

164

APÊNDICES
APÊNDICE A
Por favor, com relação as suas características pessoais e familiares, responda as seguintes perguntas:

1.Idade:
2.Sexo
3. Você tem filhos?
3.1.Caso tenha respondido sim à questão anterior,
quantos filhos você tem?
3.2.Qual a idade do mais novo?
4.Qual a sua cor/raça?

5. Com quem você mora?

6. Qual o número de pessoas que moram em sua casa
com você?
7. Quantas pessoas na sua família trabalham?
8. Qual a renda mensal da sua família
aproximadamente?
9. Quais desses benefícios sua família recebe?

10. Qual a ocupação ou profissão de seu pai?
10.1. Qual o nível de escolaridade do seu pai?

10.2. Qual a ocupação ou profissão de sua mãe?
10.3. Qual o nível de escolaridade de sua mãe?

11. Alguém da sua família também está sem trabalhar
e sem estudar?
12. Ao longo de sua vida, você já teve alguma
experiência de trabalho?
Se você respondeu sim à questão anterior, então
responda às questões 12.1, 12.2 e 12.3
12.1. Considere seu último trabalho. Quanto tempo
você ficou nele?
12.2. Há quanto tempo deixou esse trabalho?
12.3. Você tinha carteira assinada?

_____________anos
( ) feminino
( ) masculino
( ) sim ( ) não
_________filhos
________ anos
( ) branco(a)
( ) preto(a)
( ) pardo(a)
( ) indígena
( ) amarelo(a)
( ) com os pais (ou um dos pais)
( ) com outros parentes
( ) sozinho (a)
( ) com família própria (companheiro/a e/ou filhos)
( ) Outro: _____________
________
________
____________reais
( ) bolsa-família
( ) seguro-desemprego
( ) aposentadoria
( ) pensão
( ) Benefício Assistencial de Prestação Continuada - BCP
( ) Nenhum
( ) Outro: __________
___________________________________________
( ) sem escolaridade
( ) ensino fundamental incompleto
( ) ensino fundamental completo
( ) ensino médio incompleto
( ) ensino médio completo
( ) superior incompleto
( ) superior completo
( ) pós-graduação
___________________________________________
( ) sem escolaridade
( ) ensino fundamental incompleto
( ) ensino fundamental completo
( ) ensino médio incompleto
( ) ensino médio completo
( ) superior incompleto
( ) superior completo
( ) pós-graduação
( ) sim. Quem? ________________________
( ) não
( ) sim ( ) não

________ meses
________ meses
( ) sim ( ) não
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13. Qual o seu grau de escolaridade?

13.1. Há quanto tempo você está sem estudar?
13.2. Você já fez algum curso de qualificação
profissional?

( ) sem escolaridade
( ) ensino fundamental incompleto
( ) ensino fundamental completo
( ) ensino médio incompleto
( ) ensino médio completo
( ) técnico
( ) superior incompleto
( ) superior completo
( ) pós-graduação
________meses
(
) sim. Há quanto tempo você fez esse curso?
____________meses
( ) não

14. Agora pense sobre sua situação. Quais você acha que são os motivos de estar sem estudar e trabalhar?

15. Agora fale um pouco sobre quais são suas expectativas para seu futuro profissional.
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APÊNDICE B
Itens e dimensões da Escala de Significados Atribuídos ao Trabalho versão
brasileira – ESAT-BR
Para mim trabalhar significa...
1. Dimensão da Realização Pessoal do Trabalho
Uma possibilidade de progressão na carreira
Fazer novas aprendizagens
Assumir novas responsabilidades
A possibilidade de explorar e realizar novas ideias
A possibilidade de utilizar os meus saberes a situações novas
A oportunidade para manter a confiança nas minhas capacidades
A possibilidade de utilizar as minhas capacidades e competências
Uma forma de realização pessoal
Cada vez maior exigência, dedicação e empenho

2. Dimensão Positiva do Trabalho
A possibilidade de apreciar a beleza das coisas
Poder estar num ambiente físico agradável
A possibilidade de realizar atividades de lazer como: esporte, convívio com os amigos,
participação em clubes
A oportunidade para construir uma sociedade mais solidária e justa
Uma oportunidade para fazer amizades
Uma fonte de felicidade e bem-estar
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Uma forma de ajudar aos outros

3.Dimensão Negativa do Trabalho
Uma atividade desgastante e cansativa
Um ambiente estressante e pesado
Uma atividade repetitiva e aborrecida
Um fardo pesado que tenho de suportar cada dia
Participar de um ambiente que só cria problemas
Preocupação e instabilidade constantes

4.Dimensão Econômica do Trabalho
A garantia de um bom salário
Garantia de sucesso econômico
Garantia de estabilidade e segurança
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APÊNDICE C
Escala de Centralidade do Trabalho de Kanungo
Por favor, indique em que medida você concorda com cada uma das afirmações a seguir sobre o trabalho
como atividade humana. Marcar 1 significa "Discordância Total", e 5 significa "Concordância Total".
Quanto mais perto do 1 estiver o valor marcado, menos você concorda com a afirmação. Quanto mais
perto de 5, mais você concorda.
Discordo totalmente

Discordo pouco

1

2

Nem concordo nem
discordo
3

Concordo pouco

Concordo totalmente

4

5

Acredito que as coisas mais importantes da vida das pessoas são aquelas relacionadas com
o trabalho

1 2 3 4 5

Acredito que os principais objetivos na vida das pessoas devem se orientar para o trabalho

1 2 3 4 5

Acredito que o trabalho deve ser considerado central na vida das pessoas

1 2 3 4 5

Acredito que o trabalho é algo com o qual as pessoas deveriam envolver-se a maior parte
do tempo

1 2 3 4 5

Acredito que o trabalho é, em geral, uma das coisas mais importantes na vida das pessoas

1 2 3 4 5

Acredito que a vida só tem sentido para as pessoas quando elas se envolvem com o
trabalho

1 2 3 4 5
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APÊNDICE D
Centralidade do trabalho absoluta e relativa do MOW

- Centralidade absoluta:
Quão importante e significativo é o trabalho em sua vida?
Escolha, na escala de 1 a 5, qual a importância que você atribui ao trabalho em sua vida. O valor 1
significa que o trabalho é uma das coisas menos importantes da sua vida. O 3 significa que o trabalho tem
importância média na sua vida. O valor 5, que o trabalho é uma das coisas mais importantes em sua vida.
Ou seja: quanto mais perto de 1, menos importância você atribui ao trabalho, e quanto mais perto de 5,
mais você atribui importância ao trabalho.
Sem importância
1

Pouco importante
2

Importante
3

Muito importante
4

Extremamente importante
5

- Centralidade relativa:
Por favor, distribua, da forma que julgar mais coerente à sua opinião, 100 pontos para as seguintes
áreas de sua vida, as quais indicam em que medida são importantes para você no momento atual.
Preste atenção: você só tem os 100 pontos para utilizar e distribuir entre essas dimensões. Isso
significa que você não pode atribuir 100 pontos a duas áreas ao mesmo tempo.
O ócio (hobbies, esporte, tempo livre, lazer, contato com os amigos, etc.)
A comunidade (associações de bairro, culturais, sindicatos, organizações políticas,
etc.)
O trabalho
A religião (atividades religiosas)
A família

170

APÊNDICE E
Escala de Intensidade de Busca de Emprego

As frases abaixo descrevem atividades de busca de emprego. De acordo com a chave de respostas abaixo,
circule na coluna da direita o número correspondente à frequência com que você realizou estas atividades
nos últimos 30 dias.
Nunca/nenhuma vez
1

Raramente
2

Às vezes
3

Frequentemente
4

Muito/mais de 10 vezes
5

Fiz contatos com conhecidos para pedir orientações e conselhos relacionados à minha
busca de emprego.
Telefonei ou visitei alguém para obter mais informação sobre determinado emprego ou
local de trabalho.
Solicitei orientação para alguém que pode ter informação ou conselho útil sobre
determinada área de trabalho.
Busquei encaminhamentos para entrevistas com pessoas consideradas fontes importantes
de informação útil ou conselho sobre carreiras do meu interesse.
Conversei com amigos ou parentes sobre possíveis indicações de emprego.

12345

Conversei com empregadores anteriores e outros contatos no mercado de trabalho para
obter informações sobre possibilidades de emprego e outras dicas úteis.

12345

12345
12345
12345
12345

Quantas vezes você fez o que segue nos últimos 30 dias?
Li anúncios de emprego em jornais, revistas ou associações profissionais.

12345

Preparei ou revisei o meu currículo.

12345

Li livros ou artigos sobre como conseguir emprego ou mudar de emprego.

12345

Enviei meu currículo para empregadores potenciais.

12345

Preenchi uma ficha de candidato a emprego.

12345

Fiz contato com agência de empregos, firma de colocação profissional ou serviços
governamentais de emprego.

12345

Usei a Internet ou outro serviço eletrônico para localizar vagas de trabalho.

12345
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APÊNDICE F
Itens e dimensões da Escala de Significados Atribuídos ao da ESAT-BR adaptada
Para mim trabalhar significa...
1. Dimensão da Realização Pessoal do Trabalho
Uma possibilidade de progressão na carreira
Fazer novas aprendizagens
Assumir novas responsabilidades
A possibilidade de explorar e realizar novas ideias
A possibilidade de utilizar os meus saberes a situações novas
A oportunidade para manter a confiança nas minhas capacidades
A possibilidade de utilizar as minhas capacidades e competências
Uma forma de realização pessoal

2. Dimensão Positiva do Trabalho
A possibilidade de apreciar a beleza das coisas
Poder estar num ambiente físico agradável
A oportunidade para construir uma sociedade mais solidária e justa
Uma oportunidade para fazer amizades
Uma fonte de felicidade e bem-estar
Uma forma de ajudar aos outros
A garantia de um bom salário
Garantia de sucesso econômico
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Garantia de estabilidade e segurança

3.Dimensão Negativa do Trabalho
Uma atividade desgastante e cansativa
Um ambiente estressante e pesado
Uma atividade repetitiva e aborrecida
Um fardo pesado que tenho de suportar cada dia
Participar de um ambiente que só cria problemas
Preocupação e instabilidade constantes

