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Fernando Pessoa — O Essencial 

O essencial é saber ver, 
Saber ver sem estar a pensar, 

Saber ver quando se vê, 
E nem pensar quando se vê, 

Nem ver quando se pensa. 

Mas isso (triste de nós que trazemos a alma vestida!), 
Isso exige um estudo profundo, 

Uma aprendizagem de desaprender 
E uma sequestração na liberdade daquele convento 

De que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas 
E as flores as penitentes convictas de um só dia, 

Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas 
Nem as flores senão flores, 

Sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores. 

— Alberto Caeiro (heterônimo de Pessoa), in O Guardador de Rebanhos, XXIV. 
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Resumo 
 

O número de jovens em situação de desemprego cresceu consideravelmente ao longo dos 

últimos anos, chegando a ser maior do que o número de adultos desempregados. Este estudo 

surgiu da necessidade de ampliar a reflexão acerca do desemprego e dos sentidos que se 

desvelam nesta vivência em jovens recém-graduados, enfatizando a fala dos próprios 

participantes da pesquisa. Partindo desse pressuposto, o problema desta pesquisa foi questionar 

qual é o sentido de estar fora de um lugar que representa “estabilidade”, o trabalho, momento 

este que comumente gera angústia, medo e insegurança. Para tal, o objetivo foi compreender a 

experiência de jovens recém graduados que se encontravam na vivência do desemprego, sob a 

perspectiva fenomenológica-hermenêutica heideggeriana. Este enfoque permite priorizar a 

compreensão da existência humana através dos sentidos que o ser atribui à sua experiência e os 

desvela pela linguagem. Foram realizadas quatro entrevistas com jovens entre as idades de 23 

e 29 anos. A análise das narrativas foi realizada a partir do método hermenêutico, sob a luz das 

ideias do filósofo Martin Heidegger e estudiosos de sua filosofia. Os resultados revelaram que 

o desejo dos jovens de exercer suas atividades perpassa suas visões de mundo, tornando o rumo 

de suas vidas uma consequência dos caminhos que a formação lhes proporcionou. Os sentidos 

associados ao exercício de uma ocupação laboral excluem a possibilidade de não exercício da 

atividade, desvelando os sentimentos de inutilidade, ansiedade e desocupação.  Reflexões sobre 

o mercado de trabalho, o modo de produção capitalista e aspectos sociológicos sobre o contexto 

de formação superior e do mundo do trabalho também foram desvelados, refletindo as 

características da “Era da Técnica”. A inserção da perspectiva fenomenológica nas discussões 

sobre o desemprego e trabalho ampliou a compreensão sobre o ser jovem na 

contemporaneidade, visto que esta realidade apresenta demandas e abre espaço para novas 

investigações e intervenções. 

 

Palavras chave: Desemprego e juventude, desocupação, pesquisa fenomenológica, 
hermenêutica heideggeriana 
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Abstract 
 

The number of young people in unemployment has grown considerably over the past few years, 

becaming bigger than the number of unemployed adults. This study emerged from the need to 

broaden the reflection about the unemployment and the senses that are revealed in this 

experience in young graduates, highlighting the speech of the participants of the research. The 

point to started this research was to question the meaning of being outside of a place that 

represents "stability", the work, moment that usually generates anguish, fear and insecurity. The 

objective of this research was to understand the experience of young graduates who were 

experiencing unemployment under the Heideggerian phenomenological-hermeneutic 

perspective. This approach allows prioritizing the understanding of human existence through 

the senses that the being attributes to its experience and reveals them through language. Four 

interviews were conducted with young people between the ages of 23 and 29 years. The analysis 

of the narratives was carried out from the hermeneutical method, in the light of the ideas of the 

philosopher Martin Heidegger and scholars of his philosophy. The results revealed that the 

desire of young people to carry out their activities permeates their worldviews, making their 

lives a consequence of the ways that university provided them. The senses associated with the 

exercise of a work occupation exclude the possibility of not exercising the activity, revealing 

the feelings of uselessness, anxiety and idle. Reflections on the labor market, the capitalist mode 

of production and sociological aspects of the context of higher education and the world of work 

were also revealed, reflecting the characteristics of the "Age of Technique". The insertion of 

the phenomenological perspective in the discussions on unemployment and work has broadened 

the understanding about being young in the contemporary world, since this reality presents 

demands and opens space for new investigations and interventions. 

 

Keywords: Unemployment and youth, unemployment, phenomenological research, 
Heideggerian hermeneutics 
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1. Introdução  
 

A presente pesquisa inspira-se na minha vivência enquanto recém graduada conciliada 

com meu propósito de investir academicamente na pesquisa científica. No período que 

constituiu o primeiro ano após minha formação, eu experimentei uma nova configuração de 

vida na qual me percebi completamente desalojada, fora de um lugar que me permitisse “ser 

alguém”. Neste sentido, pude refletir a construção social de identificação como ‘alguém na 

vida’ apenas no momento em que exerço uma atividade profissional, e esta por sua vez 

proporcionaria um lugar na sociedade. Nesta vivência, percebi outras pessoas experimentando 

aspectos semelhantes; assim, foi sendo amadurecida a inspiração para estudar cientificamente 

o fenômeno do desemprego. 

Posteriormente, ampliei as fontes de referência para análise deste fenômeno. 

Anteriormente se tratavam de amigos e colegas que fiz ao longo da graduação em Psicologia. 

Atualmente, as fontes investigadas circundam uma amostra de jovens em idade de trabalho e 

que se encontram desempregados. Desta forma, surgiu o meu problema de pesquisa, que foi 

questionar qual é o sentido de estar fora de um lugar que representa “estabilidade”, o trabalho, 

e que todos buscamos alcançar, caminho este que, para mim e para muitos colegas, gerou 

angústia, medo e insegurança.  

Para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), especificamente, a 

população desempregada ou chamada desocupada, é constituída pelas pessoas que não estão 

trabalhando, estão disponíveis para trabalhar e tomaram alguma providência efetiva para 

conseguir trabalho. É a população dos não ocupados de emprego, não ativos economicamente.
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Nesta pesquisa, detive-me à experiência das pessoas que, sem discriminação de curso, 

estavam dentro do período de um ano após a conclusão do ensino superior, de Instituições de 

Ensino Superior do Estado do Rio Grande do Norte, estando, portanto, na vivência do 

desemprego.  

O contexto que escolho para esta análise trata-se do período entre a universidade e o 

mercado de trabalho que se caracteriza como um momento de transição. Aqui, dá-se uma 

condição privilegiada entre a abertura para muitas possibilidades, mas que traz uma espécie de 

desalojamento. O que denomino por desalojar é a ideia de ausência de um lugar que possibilite 

o sentido de ser alguém, como por exemplo, ser estudante ou ser empregado. Pela pressão do 

mundo produtivista e da lógica econômica nós, jovens, somos obrigados a estar em uma 

constante aceleração para buscar uma identidade que nos permita um status, independência 

financeira, estabilidade, e que só por meio de um fazer produtivo e rentável é que aparentemente 

alcançaremos. E, após a formação, aparentemente não encontramos um lugar, o que aparece é 

aqui chamo de um entre. 

Diante dessas configurações, busco como foco a experiência do humano e, assim, 

compreendê-la destacando um diálogo permanente entre as dimensões ônticas e ontológicas. 

Para ampliar essa compreensão, utilizo como luz a filosofia de Martin Heidegger (1889 – 1976) 

e, para ele, compreender designa um existencial fundamental, e desenvolve-se à medida que 

um ser pode, em sua existência, ampliar múltiplas possibilidades do olhar (1927/2014). Este 

poder-ser revela a própria abertura existencial. 

Pensando o homem em uma perspectiva que privilegia a dimensão existencial da vida, 

encontro os vários modos de ser-em da existência humana, e estes caracterizam a essência do 

homem, isto é, o fato dele existir, em sentido próprio. Heidegger criou o termo Dasein (ser-aí) 
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ou pre-sença, para se referir a abertura existencial que é condição essencial daquele que 

questiona o sentido do ser-no-mundo.  

A contemporaneidade é marcada por modos de ser e estar que vivem em busca do 

imediatismo, do bem-estar supremo e da produção de bens de consumo, numa tentativa de obter 

garantias e deixando de lado aspectos que levam os seres humanos à singularização e à reflexão 

da própria existência. O cenário dominante impõe ao homem atual a busca pelo prestígio, pelo 

reconhecimento, pela informação e pelo conhecimento, numa postura passiva ao capitalismo 

(Lipowetsky, 2005).  

Ao estudar a temática do desemprego, pude perceber que ela se revela uma experiência 

recorrente e acentuadamente em todo o mundo, assim como a égide da lógica econômica, social 

e do trabalho; contudo, considerações relacionadas ao humano que se encontra desempregado, 

pondo em foco essa temática relacionando-a a questões fenomenológico-existenciais, são 

frágeis. Neste período de transição entre a universidade e o primeiro emprego, o jovem se vê 

sem lugar. Antes, enquanto estudante universitário; agora, “formado”, “apto”, considerado 

“pronto”, para um mercado que tem condições precárias de recebê-lo. A lógica contemporânea 

que vem se construindo, tem deixado este jovem sem a condição de empregado, e 

consequentemente, por vezes enxergando-se sem possibilidades de ser-no-mundo. 

Seguindo a linha do que foi pensado para o estudo, percebo que, na pesquisa por meio 

dos acervos de bancos de dados, este fenômeno sob a perspectiva fenomenológico-existencial 

é pouco estudado e, quando estudado, associa-se recorrentemente com pesquisas dedicadas ao 

estudo do desemprego em outras abordagens teóricas. Esta ênfase traz subsídios para que 

possamos aproximá-la às questões existenciais do homem cotidianamente, considerando a 

menção, mesmo que corriqueira, da angústia, do tédio e do sofrimento. O intuito desta 

dissertação foi abordar estes fenômenos, que se relacionam ao ócio, para compreender o 
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desemprego e suas implicações, partindo da perspectiva fenomenológica heideggeriana, 

diferindo, assim, de outras leituras mais recorrentes da psicologia.  

Para pensarmos o desemprego precisamos pensar nos sentidos que são atribuídos ao 

estar empregado. E quando falamos em trabalho, comumente o associamos a uma atividade 

laboral. Labor e trabalho são duas palavras usadas como sinônimo desde a Grécia antiga, porém 

possuem significados etimológicos diferentes que precisam ser considerados. Em várias 

línguas, os significados referentes a labor possuem conotação de dor e atribulação. O que 

distingue, portanto, as mãos do corpo que labora é a mesma analogia entre o artesão que tem 

um produto/obra final e aqueles que, como escravos e animais, usam o corpo para a realização 

de atividades, sendo seu esforço a sua mercadoria de trabalho (Arendt, 1981). 

O significado que prevaleceu para o trabalho que hoje estamos habituados foi o de labor, 

e esta palavra não se designa para o produto final, como o de trabalho, tornando-se apenas uma 

ação. O produto do trabalho se tornou, praticamente, obsoleto. Assim, o labor passou a ser 

desprezado, já que podemos dizer que se trata de esforço sem produto final, sem deixar qualquer 

obra que perdure (Arendt, 1981). 

À medida que a vida na polis consumia mais tempo dos cidadãos, cresce a ênfase na 

abstenção de qualquer atividade que não fosse política, logo passaram-se a ser distinguidos nas 

atividades laborais os escravos dos operários do povo em geral, que tinha liberdade e esfera 

privada na vida pública (Arendt, 1981). 

   

As que não consistiam em labor, mas ainda assim eram exercidas com a finalidade de 

atender às necessidades de ocupações da vida, foram assimiladas à condição de labor; e 

isto explica as mudanças e as variações de avaliação e classificação em diferentes 

períodos de tempo e em diferentes lugares (...) os antigos achavam necessário ter 
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escravos em virtude da natureza servil de todas as ocupações que servissem às 

necessidades de manutenção da vida. (...). Laborar significava ser escravizado pela 

necessidade, escravidão está inerente às condições da vida humana (Arendt, 1981, p. 

94). 

 

O homem, como ser-no-mundo, compreende-se e se constitui a partir daquilo de que se 

ocupa para manter sua vida e, nas condições modernas para a sociedade em geral, toda ocupação 

deve demonstrar sua utilidade. Não é à toa que aqueles que realizavam trabalhos intelectuais 

tiveram suas ocupações consideradas de ordem duvidosa e então passaram a desejar 

reconhecimento de membros da população trabalhadora (Arendt, 1981).  

A imposição que é determinada pela construção social do homem ao longo do tempo, 

vem demonstrando uma constante publicidade dos modos de ser do Dasein, medida esta que 

afasta o ser humano cada vez mais de sua singularidade (Heidegger, 1981). Neste caminho, 

produzir e empreender se tornaram os modos de ocupação mais recorrentes no mundo, e o 

trabalho, dentro dos moldes construídos socialmente e culturalmente, se tornou o único 

proporcionador desse fazer, visto como o único horizonte considerado para determinadas 

possibilidades. 

Para Heidegger (1927/2014), os modos de ocupação são considerados em diversas 

formas, e ele exemplifica em sua obra que, além do ter o que fazer com algo, produzir, tratar, 

cuidar e empreender, são também a desocupação e o "fazer nada" presentes nesses modos. 

Logo, o homem nunca está desocupado existencialmente. O que vem ocorrendo é um caráter 

peculiar do desemprego: ele restringe o poder-ser, tornando-o um dever-ter-para-ser. 

A existência do homem é permeada pela historicidade e seus fatores, e suas 

representações são interligadas ao contexto social em que se insere, assinalando a forma como 
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o existente está com os outros existentes. Nesse sentido, pensar a dimensão social da 

experiência humana se faz necessária, e a proposta da ontologia heideggeriana traz elementos 

para isso.  

Numa época em que as vias de consumo regem os modos de ser, vamos percebendo que 

a imposição de preferências da opinião pública tem grande força. O indivíduo vai ficando 

disperso, protegido, acomodado no geral, aspecto que o empurra à uniformidade e mediocridade 

(Heidegger, 1981). 

A prática clínica do psicólogo também deve ser pensada, para que essa característica 

construída socialmente não seja reproduzida massivamente sem que haja uma reflexão sobre 

esse cenário em que, por vezes, tendemos a individualizar as questões do humano e não 

considerar que ele está imerso num mundo que afeta sua existência. Lançar outro olhar sobre o 

fazer clínico seria considerar também o contexto histórico e social no qual a existência se 

apresenta. Segundo Dutra (2008): “Abordar o social numa prática que é prioritariamente 

humana e que só acontece num contexto de relação, pleno de sentidos, desde então, é considerar 

as dimensões ônticas e ontológicas do ser humano” (p. 234).  

O momento histórico atual, que se tornou o destino da humanidade segundo Heidegger 

(1959) é a “era da técnica”, uma era que provoca uma “reviravolta de todas as representações 

dominantes”, resultando em “uma posição totalmente nova do Homem no mundo e em relação 

ao mundo” (p. 18). A existência humana é atingida por cadeias de causa e efeito, e as respostas 

imediatas, assim como a velocidade com que o homem é impelido a corresponder a papéis e 

demandas de suas vidas, alimenta uma cultura do “ter” que sobrepõe a cultura do “ser” 

(Lipowetsky, 2005).  
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As diversas modalidades desta cultura pós-moderna confirmam aquilo que de Nietzsche 

a Heidegger foi sinalizado como o advento de um tempo inautêntico e inumano, fundado e 

fundador de um intenso desespero existencial do ser humano frente à voracidade e à velocidade, 

na qual esse humano está mais perto do nada. Nem os apelos à ‘desaceleração’ retiram este 

desconforto, esta sensação constante de crise que nos media e incensam todo o tempo (Baptista, 

2013). 

O desemprego dos jovens recém graduados precisa ser pensado, considerando-se essas 

reflexões acerca da era da técnica, dada a repercussão na vida de um jovem que está 

desempregado numa sociedade em que se prega que tempo vale ouro e que não se pode ficar 

parado. Verificam-se demandas e preocupações quanto a conseguir ou não emprego, depois de 

ter, por exemplo, concluído o nível superior. Tal fato verifica-se em aumento na procura por 

assistência psicológica por parte de estudantes universitários, nos últimos semestres do curso, 

quando se aproxima a saída da universidade e se evidencia o receio de ter de ingressar no 

competitivo e, muitas vezes, assustador mercado de trabalho, como mostra o estudo de Catão 

(2016). 

Ao chegar ao ponto relativo à análise da produção acadêmico-científica a respeito do 

que venho discutindo, percebo que há uma constante busca de se estudar o “não-trabalho”, 

assim como o desemprego, na tentativa de abarcar as causas e consequências desses fenômenos 

na sociedade. Todavia, vem sendo esta uma prática que não prioriza os aspectos relacionados 

ao modo como existem os indivíduos que entram em contato com o fenômeno do ócio. A 

maioria dos estudos pesquisados volta-se para a decodificação de taxas e estatísticas, que 

analisam o fenômeno como algo fechado e objetivado, e não enquanto um caminho de 

compreensão da experiência das pessoas. 
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Artigos que tratassem do fenômeno do desemprego em jovens recém-graduados numa 

perspectiva fenomenológico-existencial não foram encontrados nas bases de dados que utilizei 

(LILACS, SciELO, PePSIC e Portal de Periódicos da CAPES). A produção que pude encontrar 

sobre a temática se deu em sua maioria priorizando aspectos sociais-econômicos ou a partir de 

outros referenciais da psicologia, como a do trabalho e das organizações. As discussões desses 

estudos, em geral, dedicam-se ao trabalho de caracterização da transição dos jovens recém-

graduados para o mercado de trabalho, levando em consideração questões de cunho pessoal, 

como o sofrimento dos indivíduos que estão em situação de desemprego, e também análises 

dessas dificuldades, a partir de levantamento de causas e consequências desse fenômeno, como 

sentimentos de angústia, depressão e inutilidade, e estratégias para lidar com esse fator (Neiva, 

1996; Teixeira e Gomes, 2004; Borges, 2008; Valore e Selig, 2010; Lima e Gomes, 2010). 

Culturalmente, o trabalho aparece como um dos lugares que proporcionam 

possibilidades de ser, por meio da ocupação com as coisas e convivência com os outros. Sendo 

uma necessidade espontânea do ser humano, se tornou base de satisfação e realização, em que 

os indivíduos encontram sua expressão mais natural, desde que certas condições de ordem 

psicológica, moral e social estejam asseguradas. Para além de uma fonte de rendimento e de 

sentido para a vida, ele estrutura a sociedade de um modo dialético. Como disse Schnapper 

(1998), “as sociedades modernas constroem-se em torno da atividade profissional, da cidadania 

e da articulação entre as duas” (p. 16). 

Pensando nisso, questiono: como se dá a experiência de estar desempregado? A 

importância do humano e o sentido de sua existência se encontram apenas a partir das atividades 

remuneradas que ele realiza? Portanto, o objetivo deste estudo foi compreender a experiência 

de jovens recém graduados, que se encontravam na vivência do desemprego, sob a perspectiva 

fenomenológica-hermenêutica heideggeriana. Possibilitou-se, assim, refletir sobre estes temas, 
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a partir das narrativas e relatos de experiência dos jovens recém graduados, contribuindo para 

uma melhor compreensão acerca da implicação do desemprego na vivência do ser humano. 

Constatar a realidade experienciada pelos jovens recém-graduados em busca de 

emprego e, com isso, evidenciar seus sentimentos e como compreendem este percurso na 

contemporaneidade é o caminho que me propus a fazer. Acredito que foi importante na medida 

em que este estudo traz contribuições teóricas que servirão de base para reflexões e práticas 

posteriores junto a esta população, considerando seus conflitos e partindo da sua própria 

realidade neste cenário.  

O interesse não foi focalizar o desemprego em si, como algo concreto e objetivado, mas 

procurar compreender, lançar um olhar sobre a vida dessas pessoas, o sofrimento, a angústia e 

o ócio nas suas dimensões ônticas e existenciais, no seu aspecto limitador, como aquele que 

diminui as possibilidades de relação entre o homem e o mundo, pondo em risco as redes de 

significâncias construídas por ele para lidar com as coisas e conviver com os outros. A tentativa 

também se deu em contribuir para a construção científica sobre o tema na perspectiva 

fenomenológica hermenêutica heideggeriana, que envolve aspectos tão atuais e visto que não 

tem se revelado estudos com relação à reflexão do ser desempregado nesta perspectiva. 
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2. Capítulo I – Desemprego e Juventude 
   

Apresento neste capítulo uma breve contextualização do panorama em que o jovem 

atual está inserido, suas implicações históricas e como esta construção político-econômica e 

social pode afetá-lo em situação de desemprego. Também discuto um pouco sobre que jovem 

é este e como se constituiu culturalmente, desde aspectos gerais, como em nível de sua geração, 

aos aspectos que afetam a sua individualidade.  

 

2.1. Refletindo o cenário atual  

 

As crises no mercado de trabalho são constantes e, com elas, o crescimento das taxas de 

desemprego são iminentes, tornando-se este um dos grandes desafios do homem 

contemporâneo. Entender este cenário, juntamente com a questão da crise econômica, é 

importante para compreender os significados construídos ao ideal de estar ocupado.  

No decorrer do século XX, no mundo inteiro, o desemprego passou por algumas fases. 

Primeiro, se tratava de um fenômeno temporário dentro da organização do mundo do trabalho, 

necessário para a manutenção do chamado exército de reserva de força de trabalho, que iria 

alimentar as demandas do sistema capitalista. Posteriormente, do final do século até hoje, se 

relaciona com a crise nos moldes de trabalho, em que há a redução do emprego estável e de 

tempo integral e surgem novas formas consideradas precárias de trabalho (Aguiar, Abreu, 

Matias e Fontaine, 2016).   
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No Brasil, durante a década de 1990, o governo Collor implementou reformas 

neoliberais que modificaram o cenário macroeconômico, ocasionando uma recessão no 

crescimento da economia dentro de um contexto de intensa reestruturação industrial. Isto 

contribuiu para a constituição de um cenário de degradação do mercado de trabalho, fato que 

elevou as taxas de desemprego total nas regiões metropolitanas e acarretou degradação dos 

contratos salariais por meio da expansão da informalização e da terceirização em grandes 

empresas, na tentativa de redução de custos (Alves, 2009). 

Com o Plano Real em 1994, sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, o processo 

de reestruturação produtiva se expandiu. As consequências no mundo do trabalho ocorreram 

cada vez mais por meio das práticas flexíveis, ampliação da terceirização, contratação parcial 

de trabalhadores e maior precarização dos empregos, reduzindo, consequentemente, os direitos 

sociais (Antunes, 2006). 

Em 2002, sob o governo Lula, há um maior empreendimento na política econômica 

ortodoxa, concretizando a luta pela estabilidade econômica e o controle da inflação. A taxa de 

desemprego era 10,5% em dezembro de 2002, e em agosto de 2003 alcançou 13%, segundo 

dados do IBGE (Carleial, 2015). 

Desde 2003, com o Plano Plurianual (PPA) 2004 – 2007, a intenção era valorizar o 

mercado interno brasileiro, instalando no país um modelo de produção e consumo de massas. 

Para isso, foram estimuladas a formalização do mercado de trabalho, reduzindo o desemprego 

e a informalidade, promovendo a inclusão social. Posteriormente, foi judicializada outra forma 

de inserção no mercado de trabalho, o Microempreendedor Individual (MEI), que absorveria 

grande parte dos trabalhadores autônomos ou independentes. Tais ações beneficiaram a 

arrecadação tributária e as contribuições previdenciárias, estimulando os gastos públicos (Sicsú, 

2003). 
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As significativas mudanças na economia global desencadearam a crise econômica 

internacional de 2008, e o Brasil sofreu mais consequências, entrando em um forte período de 

recessão econômica. Com a reestruturação produtiva, houve a queda da expansão da produção 

e muitos trabalhadores perderam seus empregos, assim como outros foram impossibilitados de 

ingressar no mercado de trabalho (Pochmann, 2009). Esse aspecto amargou, em 2009, um 

aumento de 18,5% no total de desocupados (indivíduos sem emprego e/ou trabalho). Isto 

significa que cerca de 1,3 milhão de pessoas engrossaram a lista dos desempregados, no maior 

salto desde 2001.  

Posteriormente, o governo Dilma sofreu, desde 2011, as consequências da mudança 

neste cenário internacional, marcado pela redução do crescimento dos países emergentes (China 

e Índia), a crise do euro e a frágil recuperação americana. Concomitantemente, o consumo das 

famílias também desacelera nesse ano e o objetivo de ampliar a geração de empregos e/ou evitar 

o desemprego não se cumpriu. Em 2014, durante o período das eleições, a questão do ajuste da 

economia brasileira foi mais intensa, e a recessão, provocada pelo forte aumento das taxas de 

juros, não estancou a inflação, contribuindo para o crescimento do endividamento público, e 

também para a menor arrecadação tributária (Carleial, 2015; Pochmann, 2015). 

A contração da economia trouxe efeitos no mercado de trabalho e desencadeou na 

assustadora taxa de desemprego. Dados do IBGE revelaram que, em 2016, ela englobou 11,3% 

da população, a maior taxa desde 2012. A população desocupada cresceu 4,5% em relação a 

2015, porcentagem que significa 11,6 milhões de pessoas. De novembro de 2016 a janeiro de 

2017, a população considerada desocupada chegou a 12,9 milhões de pessoas.  

É nessa conjuntura que se encontram os jovens com idade para trabalhar, considerados 

a população que sofre o maior impacto da reestruturação produtiva, no Brasil e no Mundo. Um 

levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que os jovens entre 
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14 e 24 anos são os mais afetados pelo desemprego a proporção de jovens desocupados que 

oscilava em torno de 8% até 2015, alcançou 13,2% em 2016, e entre os recém-formados, a taxa 

de desemprego atingiu 25,9% também ao final de 2016. 

No que se refere ao Rio Grande do Norte, O IBGE destacou que o estado está em 

segundo lugar no país em níveis de desemprego, ou seja, 14,3% da população potiguar está sem 

trabalho, e em dezembro de 2017, foram contabilizados 290 mil jovens desocupados. Mais 

precisamente na região metropolitana de Natal, a taxa de desemprego foi de 14,1%, enquanto a 

capital obteve taxa de 13,3%.  

O desemprego juvenil, em nível mundial, se mantém acima deste período de crise. O 

último relatório das Tendências Mundiais do Emprego Juvenil, emitido em 2015 pela OIT, 

constatou que a taxa de desemprego juvenil se estabilizou em torno de 13%, desde 2010, com 

previsão de se manter em 2016. E calculou que, em 2014, havia cerca de 73,3 milhões de jovens 

sem trabalho, 3,3 milhões a menos do que no ponto mais alto da crise, em 2009.  

Em Portugal, Aguiar, Abreu, Matias e Fontaine (2016) realizaram um estudo que buscou 

refletir os aspectos positivos e negativos que os indivíduos em situação de desemprego 

consideram importantes destacar. Para os participantes, a principal dificuldade relatada é a 

questão financeira, que limita diretamente as relações de consumo. Já o aspecto positivo mais 

relevante foi a possibilidade de “ter mais tempo” para realizar outras tarefas, como praticar 

atividades físicas e voltar aos estudos, fazendo um maior investimento em suas qualificações. 

A constante falta de emprego abriu precedentes para a idealização de que a formação 

profissional seria uma das estratégias que poderiam resolver este problema, tornando a 

qualificação permanente um dos meios mais emergentes de enfrentamento à dificuldade de 

inserção ocupacional (Yung, 2013). Em certa medida, o que antes era conquistado a depender 
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do momento ou oportunidade, vai se tornando manipulado, considerado o ideal. É o que 

Heidegger (1981) chamou de “uniformidade de todas as possibilidades do ser” (p. 50), aspecto 

que assinala um caminho a ser atingido por todos. 

Segundo Pochmann (2015), entre os anos de 2003 e 2013, cinco milhões de jovens 

brasileiros, após os 16 anos de idade, adiaram suas entradas no mercado de trabalho. “Na maior 

parte das vezes, a possibilidade de ampliar a escolaridade motiva a procura mais tarde por um 

emprego” (p. 11). 

A educação superior brasileira, que teve seu início no século XXI, com uma estrutura 

de cursos, currículos e instituições, vem passando por um processo de arranjo com as inovações 

advindas da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei no 9.394/1996), vigente 

desde 1996, e suas posteriores regulamentações (Oliveira et al, 2014). 

Para que possam custear a oportunidade de uma melhor educação, a maior predisposição 

dos jovens brasileiros é a de disponibilizarem sua força de trabalho (Furtado, 2016). Vemos 

assim, que isto se torna uma contradição quando analisamos um enorme contingente de jovens 

com formação superior desempregados e aqueles que adentram em cursos de qualificação, pós 

graduações e afins, para conseguirem melhores condições de trabalho.  

O que vemos acontecer no decorrer do tempo é que, no que se refere aos cursos, diversas 

inovações vão sendo implantadas, com diversas durações e titulações, em paralelo à crescente 

expansão do ensino superior. A tentativa é de alargar o percurso escolar, mas traz em 

contrapartida uma estrutura que não beneficia o estudante (Oliveira et al, 2014).  

É indiscutível a constante tentativa de aumentar o nível da qualificação dos estudantes, 

e podemos ver em diversas propagandas televisivas, por exemplo, as promessas que o mercado 

institucional da educação faz ao promover cursos e mais cursos para que se garanta a entrada 
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no mercado de trabalho. O problema é que isto não resolve de fato a constante elevação das 

taxas de desemprego desses jovens.  

Catão (2016), em sua tese de doutorado, realizou uma revisão bibliográfica sobre as 

características do contexto acadêmico e o sofrimento estudantil, e identificou possíveis 

estressores causados por este ambiente como: 

1. Exigência de autonomia, responsabilidade e maturidade; 2. Novos métodos de ensino-

aprendizagem; 3. Novos sistemas de avaliação; 4. Dificuldade de gerenciar o tempo; 5. 

Desconhecimento de técnicas eficazes de estudo; 6. Altas exigências do nível superior; 

7. Sobrecarga acadêmica; 8. Falta de tempo; 9. Mudanças nos horários de alimentação 

e de sono/vigília; 10. Revolução biopsicossocial, realçando sentimentos de perda; 11. 

Competitividade entre os colegas; 12. Exigência pela definição profissional; 13. 

Desconforto em relação à escolha profissional; 14. Expectativas sobre o futuro; 15. 

Preparo para enfrentar mercado de trabalho; 16. Comunicação profissional; 17. 

Apresentação oral; 18. Realização das atividades práticas; 19. Dificuldade de expressar 

sentimentos; 20. Alto nível de exigência consigo mesmo (p. 59 – 60). 

 

O alto nível de estresse promovido por estes aspectos tende a ser adoecedor quando na 

iminência de conclusão do curso. Supõe-se que o caráter de ensino é determinante para um 

sucesso profissional, legitimando o domínio da técnica e da tentativa de previsibilidade. A 

própria universidade promove uma lógica que absorve o estudante, levando-o a uma alienação 

de suas possibilidades, tornando-se um espaço que suprime os modos de ser (Catão, 2016). 

O que podemos observar, por conseguinte, é que o diagnóstico comum e dominante que 

tende a justificar o desemprego a partir da baixa escolaridade vem caindo por terra e precisa ser 

repensado, visto que esta não é a principal causa da dificuldade de inserção dos jovens no 

mercado. O que entra em evidencia é a insuficiência das políticas governamentais formuladas 
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neste período contemporâneo. Desse modo, o diploma pode ser necessário em nossa sociedade 

capitalista, mas não constitui garantia (Gomes e Lima, 2010; Yung, 2013; Borges, 2008). 

Obviamente, a necessidade de qualificação é reveladora das exigências do mercado, 

tendência que leva cada vez mais a uma massificação de ações dos jovens em busca de um 

propósito que deve ser comum a todos. Não atingindo tais objetivos, as ações que passam a ser 

consideradas importantes são a constante adaptação, resiliência e a recorrente adequação do 

trabalhador ao mercado de trabalho para se manter empregado, o que interfere diretamente na 

qualidade de vida dos indivíduos que podem se submeter a diversas formas de trabalho para se 

inserir nessa lógica (Yung, 2013). O que aparentemente não tem sido considerado é que a 

“qualificação” é oferecida pelo mercado, sendo também uma mercadoria a ser consumida, e 

que para tal, os jovens precisam ter certas condições. 

Historicamente, o ensino superior no Brasil tem ligação com os interesses da elite. 

Embora alguns avanços tenham acontecido, a realidade ainda é muito distante dos interesses 

reais da classe de trabalhadores. A privatização cresceu e desbancou inúmeros postos de 

trabalho e emprego, comercializando mercadorias e gerando a cultura de acumulo de capital. O 

que se tornou forte neste cenário foi a responsabilização dos indivíduos neste cenário, fazendo 

com que eles mesmos tenham que fazer o possível para garantir melhores condições de vida e 

trabalho (Junior e Andrade, 2018). 

Segundo Junior e Andrade (2018), sob o véu do neoliberalismo encontra-se a 

meritocracia, conceito que defende o “mérito” para se conquistar um status, tudo isso a partir 

do chamado esforço pessoal. No mundo neoliberal, as condições sociais não são consideradas 

características importantes e as dificuldades são postas para serem enfrentadas com 

determinação e empenho. Ao automatizar as formas de produção, o desemprego é cada vez 

mais potencializado eliminando os trabalhadores que não acompanham ou não se encaixam 



 
 

 

 
 

27 

nesse processo. Para que a demanda de acumulação capitalista se mantivesse, os trabalhadores 

precisaram ser convencidos de que possuem força de trabalho para manter sua existência e que 

tais condições são naturais e irremediáveis.  

Por ser um momento decisivo de vida, estar formalmente ocupado se tornou muito 

importante e influencia diretamente a vida dos jovens visto que, além de trazer crescimento 

individual e consequente inserção no “mundo adulto”, traz contribuições ao crescimento 

econômico de onde vivemos. Nessa conjuntura, ter um emprego vai além de possibilitar 

construir uma estabilidade econômica e financeira, ele garante o estabelecimento de relações 

sociais, assim como uma organização do tempo, do espaço e uma identidade.  

Esta importância se dá por permitir a integração econômica e a participação na esfera 

do consumo, assim como a integração social e cívica pelas relações sociais que alimenta, pelo 

estatuto que confere e pelo acesso que assegura aos direitos e às garantias sociais (Yung, 2013; 

Pimentel, 2007). Os modos de ser vão sendo determinados por possibilidades consideradas 

comuns e que devem ser de interesse de todos e pouco dever do Estado. 

Cada vez mais, a vida vem sendo estruturada e conduzida por organizações 

supereficientes, momento em que a vivência da dificuldade de encontrar um trabalho, e o 

contato com a abertura para possibilidades que demandem esforço e escolhas, contribui para o 

surgimento de sentimentos como angústia e inutilidade, principalmente por nem sempre o fim 

depender de suas vontades ou mesmo se tratar de uma questão de mérito. 

A possibilidade de não encontrar um emprego passa a não ser considerada, aspecto que 

torna o não um caráter dispensável. Todavia, partindo da filosofia que nos ajuda a pensar este 

estudo, aquele é indispensável. Encontramos nas formas de agir de buscar trabalho uma 

motivação que aparentemente é intrínseca, mas nos esquecemos que o que nos move em certa 
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medida, é a chance que nos acompanha sempre de não encontrarmos nada. Se esta certeza de 

bom resultado sempre existisse, a expectativa deixaria de existir, assim como o próprio desafio 

de buscar. Esta é uma ação que nos coloca tanto em possibilidade do sim, quanto do não 

(Heidegger, 1981). 

As consequências desse processo em nível emocional que surgem durante o desemprego 

são as frustrações na procura que culminam num processo de desqualificação social e, por sua 

vez, ocasiona fragilidade nas pessoas. É no momento de desesperança em encontrar um 

emprego estável que emergem sentimentos de inferioridade social, humilhação, fracasso 

pessoal e culpabilidade. Outras vivências dos indivíduos remetem à questão do sofrimento nos 

recém-formados, como o arrependimento e a frustração pela opção de um curso que não traz o 

retorno financeiro esperado. O investimento, também pessoal, feito durante anos na graduação 

não se sustenta, e as cobranças e pressões da família para que estes jovens consigam um 

emprego é iminente. A vergonha também é presente, por terem que depender financeiramente 

de outros (Pimentel, 2007; Lima e Gomes 2010).  

Podemos perceber que o trabalho toma um lugar importante e que, na ausência do 

mesmo, o sofrimento e a falta de sentidos podem emergir. Josgrilberg (2004), baseado no 

pensamento heideggeriano, reflete que essa forma de viver conforme a técnica obscurece a 

dimensão ontológica do ser do homem.  

Observando o modo como o mundo se constitui, sabemos que os homens produzem 

coisas que desenvolvem o seu mundo artificial. Ao passo que isto é desenvolvido, estas coisas 

deixam de ser apenas coisas e se tornam condições para a existência humana (Lima, 2014). 

Assim, de acordo com Heidegger (1959), contamos sempre com condições previamente 

estabelecidas em virtude dos objetivos que desejamos alcançar, contando, portanto, com 
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determinados resultados. O adoecimento caracteriza-se aqui, quando refletimos o desemprego, 

na diminuição do horizonte de possibilidades. 

A ciência vem caminhando para atender a esses problemas do homem moderno por meio 

de recursos, técnicas, produtos, programas que se mostram disponíveis ao consumo garantindo 

soluções a curto prazo, fazendo jus à dinâmica da atualidade. Contudo, podemos pensar as 

doenças da nossa época, como a depressão e fobias, suicídio e violência, e entendê-las também 

como falta de sentido da existência, campo em que as ciências avançadas não alcançam; pois 

“haverá sempre algo que ficará fora do representado, o imponderável, aquilo que não se prevê 

e nem se deixa controlar; melhor dizendo, algo não dito e cujos sentidos se desvelam à medida 

que somos-no-mundo” (Dutra, 2013, p. 207).  

As trajetórias de desenvolvimento profissional dos estudantes ao longo da experiência 

universitária constantemente se articulam entre experiências passadas e expectativas para o 

futuro em um todo que carrega em si vários significados. E, como contrapartida, há o 

desenvolvimento histórico do sistema capitalista, dentro do qual acabamos por atingir uma fase 

em que o desemprego é sua característica dominante. Por ser um sistema que comporta em si 

uma rede fechada de inter-relações e de indeterminações, torna-se praticamente impossível 

encontrar soluções parciais ao desemprego (Antunes, 2006).   

Globalização, informatização, transformações que ocorreram nos últimos tempos e 

desenvolveram um cenário que culminou em situações extremamente desfavoráveis para os 

trabalhadores, que tiveram que se adaptar em um ritmo cada vez maior ao novo contexto, diante 

de um mercado que solicita metas cada vez mais inatingíveis.  

As pessoas, sentindo a angústia de estarem lançadas num todo que determina em certos 

caminhos, que muda e exige que o acompanhe, acabam por não refletir onde e o quanto estão 
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inseridos nesse processo. Além disso, a constante pressão pelo crescimento individual como, 

por exemplo, para o empreendedorismo, passa a colocar sobre o indivíduo as dificuldades de 

mercado e de falta de emprego (Junior e Andrade, 2018). Heidegger (1959) provoca o 

pensamento sobre isso quando afirma: “Inquietante é o fato de o Homem não estar preparado 

para a transformação do mundo, pois nós ainda não conseguimos refletir para lidar 

adequadamente com o que está emergindo” (1959, p. 21).  

 

2.2. De que jovem estamos falando? 

 

Partindo da discussão anterior, e tomando por base a percepção da situação atual, é 

notória a mudança deste cenário em comparação a outras décadas. Se antes os jovens partiam 

da condição socioeconômica de seus pais e construíam uma carreira que os superava ainda na 

juventude, atualmente isto pouco vem ocorrendo. O mais provável é que estas conquistas sejam 

alcançadas numa idade mais adulta, a depender de uma série de critérios e novas idealizações. 

Para pensar esta questão, é importante discutir os modos que as gerações vêm se constituindo 

historicamente e, consequentemente, sendo estudadas.  

Devido a dificuldade de se definir uma faixa etária, a OMS considera a juventude como 

uma categoria sociológica que representa um momento de preparação das pessoas jovens para 

assumirem o papel de adultos na sociedade, e abrange o período de 15 aos 24 anos de idade. 

No Brasil, a atual Política Nacional de Juventude (PNJ), considera jovem todo cidadão ou 

cidadã da faixa etária entre os 15 e os 29 anos. Tal faixa etária abrange 3 grupos: jovens da 

faixa etária de 15 a 17 anos, chamados jovens-adolescentes; jovens de 18 a 24 anos, jovens-

jovens; e jovens da faixa dos 25 a 29 anos, jovens-adultos (Silva e Silva, 2011). 
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Essa transição entre a juventude e a idade adulta, em nossa cultura, não é determinada 

por um ritual, mas sim, depende de uma mudança no olhar, de articular condições em um 

consenso que tampouco sabe se articular. Logo, torna-se necessário procurar modos de ser 

interrogando e interpretando o desejo imposto pelos adultos (Calligaris, 2000). 

Se fizermos um recorte histórico da juventude nos últimos 80 anos, em virtude dos 

estudos realizados sobre essa população, algumas conceituações foram sendo elaboradas a fim 

de melhor entendimento de como os jovens de hoje foram se constituindo a partir dos desejos 

e busca pela diferenciação de suas gerações anteriores. 

Segundo Oliveira (2009), da chamada Geração Baby Boomers (nascidos entre 1943 a 

1964) até a Geração Z (nascidos a partir de 2008), diversas mudanças de cenário foram 

contribuindo ao logo do tempo para que os jovens que antes optavam pelos empregos fixos e 

estáveis, e eram a geração conhecida por viver com maior qualidade de vida, perpassassem pela 

busca pela busca pelo empreendimento e comecem a abrir mão da estabilidade em prol do 

desenvolvimento pessoal, aceitando mudar de trabalho ou até mesmo de carreira a depender de 

suas próprias necessidades, deixando de lado a hierarquia, estimulados pelo desejo de seguirem 

seus próprios passos para alcançarem o que almejam. Para os jovens da cultura atual, há pouco 

limite entre vida pessoal e vida no trabalho. 

O que pode ser observado é o fato de que este percurso de desenvolvimento de gerações 

se deu em uma virtude, cada vez maior, do predomínio da busca pela obtenção de bons 

resultados, independência e satisfação pessoal.  

Ao longo da história, os jovens das gerações anteriores vivenciaram situações em nível 

de trabalho mais estáveis, enquanto que o jovem atual passa a se constituir num contexto de 

muitas mudanças, e a imprevisibilidade se tornou sua principal característica (Rocha-de-
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Oliveira, Piccinini e Bitencourt, 2012). É esta imprevisibilidade que tem me chamado atenção, 

aspecto que proporciona refletir que as condições agora são outras, e isso tem influência direta 

na experiência desses jovens, que por vezes ainda são tratados sob a condição de buscar 

estabilidade, e caso não atinjam, a frustração é quase iminente.  

A constante influência dos avanços tecnológicos, o maior acesso à formação por meio 

de cursos técnicos e superiores, têm transformado estes jovens na geração mais amplamente 

qualificada e, também, voltada ao imediatismo. Mas esta característica não tem garantido 

empregabilidade formal, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, independência e 

liberdade ganham outro valor no momento em que cabe ao jovem o sustento e sobrevivência 

de sua família, assim como de custear os próprios estudos, e outras demandas (Rocha-de-

Oliveira, Piccinini e Bitencourt, 2012). 

Segundo dados do último censo do IBGE (2010), os jovens ocupam um quarto da 

população do país, abarcando o número de 51,3 milhões, de 15 a 29 anos. Dentro deste número, 

cresceu também o número de jovens concluintes do curso superior. O Censo da Educação 

Superior 2015, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) mostrou que, entre 2014 e 2015, o número de concluintes na rede pública 

diminuiu 0,8%, enquanto na rede privada houve aumento de 15,9%.  

Se considerados apenas os concluintes em cursos de graduação presencial em todas as redes, 

houve aumento de 9,4% em relação a 2014. A modalidade a distância aumentou 23,1% no 

mesmo período.  

Nossa sociedade vive sob a premissa da busca por autonomia, da não dependência, da 

busca pela liberdade para usufruir sem medidas, um sonho que os adultos projetam na 

juventude, mas que ao mesmo tempo renegam qualquer atitude considerada “juvenil”, 
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verdadeiro paradoxo. Os jovens encontram no cerne dos adultos um espelho em que buscam se 

contemplar (Calligares, 2000). 

Por serem valores em instrumentos jurídicos, autonomia, emancipação e liberdade são 

voltados, inclusive, para a regulamentação de direitos da juventude. No Brasil, o Estatuto da 

Juventude (Lei nº 12.852, promulgada em agosto de 2013) situa que os segmentos etários 

situados dos 15 a 29 anos devem ser objeto de políticas públicas capazes de lhes propiciar 

condições de desenvolver autonomia e emancipação, entendida esta como “uma trajetória de 

inclusão, liberdade e participação na vida em sociedade” (parágrafo único da seção no 1) (Ipea, 

2016, p. 98) 

Se temos a saída da juventude para a vida adulta marcada pela estabilização profissional, 

a residência autônoma, a conjugalidade e a parentalidade, o que acontece quando todos esses 

princípios são retardados pelos jovens atuais? As transformações sociais terminam por colocar 

em xeque este modelo, tornando passível de identificarmos novos processos ocorrentes, como: 

o prolongamento da juventude, a acentuação da tendência à corresidência familiar, juntamente 

ao adiamento, a dessincronização e a reversibilidade dos rituais de passagem que identificariam 

a transição para a vida adulta (Ipea, 2016). 

Entra em pauta a ocorrência de uma chamada “juvenilização” dos valores sociais. E à 

essas transformações são atribuídas causas como a universalização do acesso à escola, a 

extensão dos ciclos escolares, as transformações no mundo do trabalho e no acesso à moradia, 

entre outras que se generalizaram em muitos países (Ipea, 2016). 

Mas as dificuldades no mercado de trabalho limitam a construção de projetos de vida e 

futuro para os jovens. As escolas não possuem propostas pedagógicas que permitam a inserção 

do trabalho e tampouco oferecem cursos de formação profissional de qualidade. Como aponta 
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Geraldo Leão (2007), os programas sociais existentes mais recorrentes no Brasil são aqueles 

focados em programas de transferência de rendas para jovens mais pobres, em que ocorrem três 

tipos de ações: “oficinas de qualificação profissional e formação humana, ações de promoção 

da escolaridade e desenvolvimento de trabalhos comunitários” (p. 42). 

Programas como o Nacional do Primeiro Emprego tem baixo impacto e não se articula 

com as políticas de trabalho para os jovens. O Estado também pouco se articula e, 

consequentemente, as políticas publicas possuem pouca flexibilidade e capacidade de responder 

à esta demanda social (Leão, 2007). 

Na lógica em que vem se estruturando a sociedade, juventude remete à noção de vigor, 

potência, época de oportunidades, tempo de aprendizado, de construção do futuro (Yung, 2013) 

e, para tanto, um desvelamento que se apresenta é a utilidade, ou seja, nada pode existir sem 

uma finalidade. Heidegger (2012) ressalta que, na era da técnica, o homem moderno entende a 

si mesmo e ao mundo na razão direta da sua capacidade de dominar e manipular o mundo e os 

outros. A técnica, para o filósofo, se constitui como um esvaziamento do ser, o que pode afastar 

o homem da condição de ser si mesmo. 

Critelli (2006) aponta que o “trabalho” não é ontológico. É ôntico. Ocupar-se é que é 

ontológico, é constituinte do ser do homem e é, portanto, existencial. Quando percebemos a 

constante sobreposição da vida laboral em detrimento da individualidade, é possível pensar que 

os jovens estão lidando com suas vidas como unicamente ocupação, havendo uma objetivação 

da vida. Este é um advento de um tempo em que, segundo Heidegger (1987/2009), “de tudo o 

que é, só se considera aquilo que é mensurável, quantificável. Dispensam-se todas as outras 

características das coisas” (p. 55). Há, nesse sentido, uma primazia do mundo do trabalho.  
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Essa primazia se dá porque a lógica que rege esse contexto atravessa as demais 

instâncias da vida pessoal dos indivíduos, assim como também o modo de funcionamento do 

mercado profissional passa a determinar o modo de funcionamento dos indivíduos e as formas 

em que os constituem. As prioridades são deixadas de lado, e isso contribui para que o que antes 

era primordial, é agora abatido como se fosse algo que sempre existiu (Valore e Selig, 2010; 

Heidegger, 1981). 

Nesse sentido, e ao realizar uma revisão crítica destas visões previamente estabelecidas, 

a diversidade das experiências juvenis, torna possível assumir que, em qualquer fase da vida, 

podem ocorrer mudanças, tornando difícil estabelecer uma equivalência entre transição e 

emancipação dos indivíduos, onde autonomia e independência ganham sentidos distintos. 

Assim, ao olharmos para o cenário atual brasileiro, o desenvolvimento da autonomia pelos 

jovens não está condicionado à independência financeira para que suas intenções possam ser 

autônomas. Os jovens (especialmente os adolescentes) nem sempre têm liberdade para 

transformá-las em ato, devido a restrições familiares, legais, etc. (Ipea, 2016). 

Portanto, a liberdade de escolha acerca da vida que se deseja está relacionada a 

decorrência de condições objetivas, e como estas abordam diferentes extratos sociais, não 

podem deixar de se pautar, obviamente, em recursos particulares e imperativos de ordem 

individual (Ipea, 2016).  

Por assim dizer, a possibilidade de realização de um trabalho está relacionada à 

capacidade de desempenhar uma união entre a liberdade, uma identificação com a ação que se 

desenvolverá e a necessidade (Chenavier, 1998). Para o jovem que está vivenciando este 

momento de transição, sua escolha a partir da identificação já foi realizada quando optou por 

um curso superior. O desafio é, então, encontrar subsídios para desenvolver esta ação. 
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O indivíduo, na busca pelo trabalho e ação, busca uma constante produção de si mesmo. 

Seu futuro será, por assim dizer, a projeção da tentativa de se tornar aquilo que escolheu 

enquanto ação em detrimento de outras possibilidades. A dialética entre os indivíduos e suas 

condições materiais delimita seu cenário de possibilidades, e este âmbito precisa ser 

compreendido (Castro e Zanelli, 2007). Este não é um aspecto que se delimita apenas a 

liberdade de escolha, deve-se considerar todas as características do mundo atual. 

Para Martin Heidegger (1889 – 1976), o Dasein possui uma liberdade peculiar, 

respondendo a motivos e não causas, como reflete Nogueira (2008) inspirado pela filosofia do 

autor: Goza da liberdade de responder desta ou de outra maneira aos motivos que lhe são 

colocados no exercício do seu ser-no-mundo (...). Contudo, é a noção de causa que veio a 

dominar por completo a metafísica ocidental a partir do século XVII, fixando-se como 

fundamento epistemológico das ciências naturais e da medicina (p. 284). 

Mas na concretude do dia-a-dia o homem pode experienciar situações que limitem a sua 

liberdade, o seu poder-ser. Reflito a seguir, portanto, estas questões. 
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3. Capítulo II - Há apenas o tempo do trabalho? 

 
Neste capítulo, exponho uma reflexão sobre o lugar do trabalho na nossa vida e o quanto 

nos dedicamos a ele, inclusive quando nos encontramos destituídos do mesmo. Tomando este 

caminho, propus pensar sobre a questão do tempo livre e do ócio, e como muitas vezes nos 

detemos a buscar estratégias para fugir do fazer nada, não tomando conhecimento de nossas 

próprias disposições afetivas. E, por último, a celeridade em que, enquanto sociedade, somos 

empurrados a vivenciar na atualidade, questão esta que faz parte de uma cultura tecnicista e 

objetiva, advento de um tempo que Heidegger chamou de Era da Técnica. 

 

3.1. Pondo em foco o Tempo Livre 

 

Assumo neste tópico uma discussão sobre o lugar do ócio na contemporaneidade. Como 

discuti no tópico anterior, por estar em situação de desemprego, a pessoa que se encontra 

vivenciando esta circunstância acaba por se encontrar destituído de um lugar considerado 

importante em sociedade.  

A chamada Taxa de Desemprego aloca os indivíduos à margem da sociedade 

“economicamente ativa”, útil, e os isenta da possibilidade de não procurar um emprego, de não 

se ocupar de um trabalho, tomando até como algo inconcebível. O que vejo a partir disso é a 

determinação de um dever, como afirmam Barros e Oliveira (2009): “o trabalhador, quando se 

encontra desempregado, permanece numa posição de ator fora de cena, perde a identidade e o 

reconhecimento social” (p. 6).  
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Percebendo que o trabalho tem, na modernidade, um lugar glorioso, e que a sociedade 

enaltece sua produtividade, Arendt (1981) reflete que é possível compreender também esse 

caráter de produtividade para manutenção da existência que perpassa os séculos. O trabalho é 

visto como uma parte do mundo e seus produtos “garantem a permanência e a durabilidade sem 

as quais o mundo simplesmente não seria possível” (p. 105). 

Todavia, pelo caráter cíclico da natureza, não é possível criar produtos que perdurem e 

anulem a necessidade de trabalhar. Para que o labor não fosse condenado à desventura de 

produzir coisas que duram pouco, há a introdução do dinheiro como propriedade, tornando-se 

algo que pode ser acumulado e mantém o corpo que labora obediente ao seu processo vital, 

aspecto que perdura ao corpo e às coisas não duradouras (Arendt, 1981). É aqui onde analiso 

como o processo de labor também é cíclico e jamais poupa o homem dessa repetição, 

permanecendo como uma constante necessidade imposta pela natureza. 

Neste atual dominante modo em que a modernidade se encontra, é possível observar que 

para o modo de produção capitalista, parece haver somente uma maneira de administrar o 

tempo: dedicando-se ao trabalho. O tempo livre, ou disponível, passa a ser cada vez mais 

ignorado, não considerado, pois deste não se pode extrair nenhum bem lucrativo ou duradouro 

(Mészáros, 2006). 

Nesse contexto, é mínima a possibilidade de que, por exemplo, o “ócio” possa ser 

tratado como parte da vivência, principalmente em virtude do avanço tecnológico, tempo em 

que há maior pressão do mundo técnico. Por isso, a objetivação do homem fica cada vez mais 

evidente, assim como sua absorção nessa dinamicidade de constante aceleração do tempo 

(Baptista, 2013).  



 
 

 

 
 

39 

A humanidade vive sob o tempo de espera de uma satisfação, como refletiu Freud (1856 

– 1939) em sua obra “O Mal Estar da Civilização” (1930/2011). Ao vivenciar o vazio, uma falta 

aparece e, consequentemente, procura-se supri-la. O que o homem atual não tem refletido é 

que, nesta falta, nesse tempo vazio que angustia, ele também se constitui. Nós, enquanto seres 

humanos pensantes, tendemos a nos aterrorizar e, por vezes, esquecemos do nosso caráter de 

suportar o tempo vazio para que possamos pensar sobre ele e transformá-lo.  

Ao contrário do que seria ideal para lidar com este tempo vazio, o homem moderno o 

acelera, conforme o mundo técnico. O poder que está oculto na técnica contemporânea acaba 

por determinar a relação do homem com o mundo (Heidegger, 1959). Culturalmente, vamos 

nos habituando a estas determinações de tal forma que, por vezes, desconsideramos um fato 

importante: reconhecer que o indivíduo estando em situação de desemprego não significa não 

ser ativo ou inútil. 

Como escreveu o poeta Mário Quintana “o tempo é um ponto de vista dos relógios”. Ao 

longo das eras, mudamos nosso ponto de vista sobre o tempo, e o sujeitamos a diferenças locais 

e culturais. Se antes o tempo era compatível com o contato com a natureza, o relógio nos trouxe 

outra pontuação: o desenvolvimento social e o tempo do trabalho. Nós estamos então no tempo 

do capitalismo em que não há tempo para mais nada. 

Com a cultura e o social, o uso cotidiano do tempo não é livre para que cada um usufrua 

a seu modo. O poder é exercitado a partir do controle do tempo. O homem moderno não é 

senhor do seu tempo, e boa parte deste é tirada para ser dedicada ao trabalho, à produtividade. 

Nós não sabemos mais qual o tempo é nosso, e qual é dedicado ao que achamos que é de nossa 

escolha pessoal. 
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Durante o período de busca de emprego, o querer alcançar um resultado positivo se 

sobrepõe à possibilidade de também não o alcançar. O que pude perceber a partir dos estudos 

de revisão sobre essa temática é que o homem moderno não tem se ocupado de aguardar, uma 

ação que o desabitua desse querer constante. A ideia que comumente se desenvolve em torno 

do aguardar é a ideia de que é um ato de passividade, de ausência de ação. Porém, para 

Heidegger (1959), não se trata disso, trata-se de serenidade. Esta desperta quando nos é 

permitido aderir a algo que não é somente o querer. É aventurar-se num próprio aberto, estando 

libertos de um horizonte transcendental.  

Para Heidegger, somos ser-aí, ou seja, no mundo, e esta perspectiva rompe com outras 

que restringem a experiência humana a explicações de natureza interna e, portanto, contribuem 

para a culpabilização e autorresponsabilização individual de problemáticas relativas ao social. 

Este pensamento se mostra bastante importante para que possamos refletir sobre as repercussões 

no ser, como no tema em tela, do fato de estar desocupado, considerando-se a implicação da 

conjuntura sociopolítica, histórica e cultural, pensando o social e o singular de modo 

indissociável (Feijoo, 2011). É através da existência (homem-mundo) que o Dasein 

compreende a si e às suas possibilidades de ser-no-mundo. 

A constante busca e vontade de alcançar resultados objetiva o homem e não deixa lugar 

para outras vivências, como afirma Heidegger (1959), “toda vontade quer ter efetividade e quer 

a realidade efetiva como seu elemento”. Nestas circunstâncias, não há espaços para que o tempo 

próprio possa também existir enquanto tempo do ócio, havendo apenas a concepção de tempo 

livre, como livre de trabalho. O tempo próprio dos desempregados é desconsiderado, visto que 

nele não se encontra uma relação direta com o que o qualifica, que é o tempo do trabalho 

(Baptista, 2013).  
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Se pensarmos nisso enquanto determinação do tempo, podemos inferir que a condição 

de liberdade do desempregado é condicionada a um ter que trabalhar em algum determinado 

momento, colocando em questionamento o seu caráter de poder-ser onde o mais importante é 

se ocupar formalmente de uma atividade. Para Heidegger, a essência do homem é se projetar 

de maneira livre e aberta para o que apresenta o mundo, e isto é tomado como as solicitações 

as quais o Dasein vai responder na sua cotidianidade de ser-no-mundo. Quando essa liberdade 

começa a ser restrita por determinadas condições, temos o padecimento (Nogueira, 2008). 

Obviamente é pouco provável assumir pura e simplesmente a liberdade como um modo 

de ser e negar por completo as determinações no mundo. O poder-ser do Dasein ao mesmo 

tempo em que é fundado pela abertura, constitui também um fardo. Sempre tentamos responder 

às solicitações que vêm ao encontro da nossa condição existencial de lançados no mundo 

(Nogueira, 2008).  

Este mundo, que coloca os indivíduos diante do dever da ocupação formal, deixa os 

ainda não ocupados em mera condição de margem, de falta, como se o fim destes fosse o 

encontrar uma atividade que os aloque. Nesse sentido, o tempo livre para a vivência própria 

tem sua importância negada. Há apenas o período de transição, em que o indivíduo sai da 

universidade e estará em busca de emprego, não se ocupando, portanto, de si.  

O que aparenta ser contraditório é que o trabalho não dá conta da experiência do homem, 

tampouco responde às questões existenciais, se tornando vazio de significados, como reflete a 

pesquisa de Batista, Carlotto e Oliveira (2016) com professores universitários: “o trabalho vai 

deixando de ser visto como sentido de vida, sofre modificação com o tempo e passa a ser 

percebido apenas como uma atividade economicamente útil, e, em alguns casos, nem isso” (p. 

4542). 
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 Embora ainda central para a construção de uma identidade, ele deixou de exercer uma 

função que ajuda a organizar e estruturar os indivíduos, e passa a ocupar um lugar de 

desvalorização do humano, aspecto que afeta os vínculos sociais que se estabelecem nos locais 

de trabalho e com familiares e amigos, ganhando status de adoecedor (Moreira e Araújo, 2013).  

Entra em evidencia em nossa época contemporânea a marcação do tempo pela vivência, 

aspecto este que nos leva a experienciar diversas coisas sem que nos detenhamos a nenhuma 

delas por completo. E nesse percurso, o nosso tempo próprio vai sendo esquecido em detrimento 

do tempo determinado socialmente e culturalmente, aspecto que leva o homem a ser tratado 

mais como um fundo de reserva, como um recurso destinado à produção para melhor atender 

às demandas de consumo (Silva e Barreto, 2015). 

Pensando desse modo, podemos chegar à reflexão de que as experiências vividas em 

relação ao trabalho ou ao desemprego se assemelham, incluindo seus aspectos de causadores 

de sofrimento (Moreira e Araújo, 2013). Buscar na ocupação formal uma resposta para o vazio 

existencial não aparenta ser o melhor ou pior caminho, porém ambas as experiências poderiam 

ser pensadas como um meio que deixa os indivíduos livres para suas escolhas. 

Ao medirmos o tempo a partir da vida pública, temos um fazer público determinando as 

condições desse tempo. Nas ocupações, diz Heidegger (1927/2014), atribui-se a qualquer coisa 

o “seu tempo”. Há o tempo de nascer, o tempo de estudar, o tempo de trabalhar, o tempo de 

morrer. E, dentro dessa lógica, observo tornar-se comum o discurso de que não há tempo a 

perder. 

Quando nos perdemos nas nossas ocupações, nos múltiplos afazeres para não vivenciar 

o nada, também podemos estar perdendo tempo. Por isso, nos certifica Heidegger (1927/2014), 
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é que encontramos o constante discurso de não tenho tempo. Porém a existência é temporal e 

possui, constantemente, “seu tempo para aquilo que a situação dela exige” (p. 505). 

Para Heidegger (2009), não há vazio sem livre, ou seja, aquele fundamenta este. Como 

estamos lançados no mundo, estamos sujeitos às suas determinações e também à liberdade. Se 

atribuímos nossas vivências à causalidade, estamos naturalizando esse processo, não 

considerando o existir como um movimento. 

Somos uma geração que tem vivido muito mais do que gerações anteriores. Temos mais 

tempo de vida, envelhecemos mais. E, ainda assim, vivemos sob a premissa de que cada vez 

menos temos tempo a perder. A vida parece cada vez mais acelerada, reagimos cada vez mais 

a estímulos e, no entanto, curioso é o fato de que ainda assim não temos nada, só temos muito 

o que correr e buscar estratégias para lidar com o tempo que nos aparece como espera. 

 

3.2. A literatura sobre os modos de ser desempregado 

 

Como analisei até aqui, o olhar sobre a experiência de estar desempregado tem se 

ressignificado ao longo dos últimos anos. O modo como o desemprego vem sendo estruturado 

socialmente tem transformado a vivência individual das pessoas nesse contexto em uma esfera 

comum. Isso acabou por tornar esse fenômeno uma experiência de âmbito social e plural, com 

estratégias de enfrentamento que devem ser iguais a todos, na tentativa de alegar que as 

oportunidades e as ausências de trabalho atingem todos os indivíduos, naturalizando e 

unificando o sofrimento. 

É importante reconhecer a influência da atual conjuntura em que a sociedade se 

encontra, assim como os modos de ser que se revelam a partir dessa experiência necessitam ser 
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considerados. Conduzir a análise de uma vivência considerada plural para desvelar sentidos e 

compreendê-la de uma maneira singular, pode apresentar subsídios para pensar sobre a 

realidade aparente e, assim, agir sobre ela de uma maneira mais coerente com o humano e, 

assim, menos objetivada. 

É possível encontrar na literatura discussões sobre o modo de ser desempregado que 

vêm se revelando no atual contexto. O lazer, que aparece como uma das estratégias para 

vivenciar o desemprego reveladas pelo estudo de Ackermann e colaboradores (2005), pode 

converter a visão de ócio indevido em um exercício de revigoramento, espaço de reflexões e 

descanso. Por ser uma população que tem seu gozo pleno de direitos negados, estabelecer uma 

relação com outros em ambientes acolhedores pode levar os indivíduos a apropriação da 

experiência.  

Nesse sentido, ao se apropriar da experiência o homem pode, segundo o pensamento 

heideggeriano, trazer à luz a autenticidade de sua existência, aspecto que muitas vezes fica 

oculto, levando em conta que esta existência é na maior parte das vezes inautêntica. A tendência 

em encobrir nosso ser é revelada na medida em que vivemos o dia-a-dia, aspecto que nos leva 

ao esquecimento de nós mesmos, por ocuparmo-nos de outras coisas (Werle, 2003). 

A constante busca pelo “ter o que fazer”, pela ocupação de algo, não permite que o 

homem se ocupe de si mesmo. Para não padecer, imersos na angústia de empregabilidade do 

tempo, os indivíduos buscam estratégias de enfrentamento que os levem à modificação da 

percepção que as pessoas têm da realidade que as faz sofrer (Lima e Gomes, 2010; Oliveira e 

Mendes, 2014). Desenvolver meios para que os indivíduos não sofram é o que mais se tem 

tentado atualmente, em medida de prevenção, demonstrando assim um ideal de controle das 

condições que são inerentes aos seres humanos e não refletindo sobre como esse sofrimento 

vem se apresentando. 
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Um estudo realizado por Oliveira e Mendes (2014) revelou que os sentimentos que mais 

emergem em situação de desemprego são a ansiedade, improdutividade por não realizar uma 

atividade, desvalorização, inutilidade, insegurança, insônia e estresse. As estratégias pensadas 

para lidar com esses sentimentos foram a realização de atividades desportivas, pensar em 

atividades relacionadas à área de atuação, utilização controlada de recursos financeiros e busca 

por oportunidades profissionais. Não vi nessas discussões de estratégias formas de pensar que 

permita entrar em contato também com a ausência de possibilidades de trabalho ou até mesmo 

a busca de compreensão dessas inquietações.  

O indivíduo em desemprego tem a espera como condição imposta, como uma fase de 

transição, e a busca incessante por controlar os anseios sem respostas imediatas pode 

desmotivá-lo. O aguardar sereno, como discuti no tópico anterior, é esquecido. 

A dificuldade de esperar, segundo Heidegger (2011), diz respeito ao modo como o 

homem quer a todo custo controlar o tempo e ao fato de não conseguir fazê-lo. Para lidar com 

essa inquietude, ele tende a buscar formas de passar o tempo com diversas ocupações. Tudo 

isso se dá devido a não permitir encontrar nada que o cative, que possa preencher e devolver a 

paciência durante a espera. 

Não esquecendo o fato de que, mesmo que o homem delegue tempo às atividades 

próprias, ainda estará imerso numa cultura que lhe impõe a busca constante de emprego do seu 

tempo, visto que o tempo sem trabalho é tido como indevido. A importância se dá no âmbito 

que ele possa se perceber nesse processo. Como Heidegger reflete, a realidade do ser-no-mundo 

é finita e imediata, e isto o entrega ao seu destino. Portanto, o homem não é apenas algo que 

reside bruto no mundo da necessidade, e sim, na medida em que se compreende, ele se coloca 

no campo da possibilidade e elabora as possibilidades de sua existência (Werle, 2003; 

Heidegger, 2014). 
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Almejamos um futuro a tal ponto que não vivenciamos aquilo que poderíamos chamar 

de presente, do hoje. Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa (1920), reflete um pouco 

sobre isso em Poemas Inconjuntos, Vive:  

Vive, dizes, no presente, / Vive só no presente. / Mas eu não quero o presente, quero a 

realidade; / Quero as cousas que existem, não o tempo que as mede. / O que é o presente? 

/ É uma cousa relativa ao passado e ao futuro. / É uma cousa que existe em virtude de 

outras cousas existirem. / Eu quero só a realidade, as cousas sem presente. / Não quero 

incluir o tempo no meu esquema. / Não quero pensar nas cousas como presentes; quero 

pensar nelas como cousas. / Não quero separá-las de si-próprias, tratando-as por 

presentes. / Eu nem por reais as devia tratar. Eu não as devia tratar por nada. / Eu devia 

vê-las, apenas vê-las; / Vê-las até não poder pensar nelas, / Vê-las sem tempo, nem 

espaço, / Ver podendo dispensar tudo menos o que se vê. / É esta a ciência de ver, que 

não é nenhuma.  

 

No trabalho, o que se torna possível realizar é uma adequação entre filosofia de vida e 

ação.  Quando o trabalho permite a realização da imaginação, as paixões, não suspende o eu de 

quem o executa, ele pode ser pensando com a principal atividade e fica fácil reconhecê-lo como 

ponto central na vida de todos nós. 

Chenavier (1998), reflete alguns questionamentos e pensamentos sobre a juventude, o 

trabalho e o lazer. Encontrar uma profissão é um dos grandes momentos conflito na vida do 

adolescente. É onde o individuo, com seus direitos e liberdade, adentra de outra maneira em 

sociedade, puramente exterior e opressiva. 

Para o jovem, a vida em sociedade começa a se tornar um regime produtivista, um 

sistema em que os homens se tornam materiais por eles produzidos. Muitas vezes, a necessidade 

é exterior aquele que busca a ocupação, e o fato de buscar alcançá-la como algo externo a torna 
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uma atividade vazia de sentidos (Chenavier, 1988). Quando o individuo se desobriga de 

determinadas imposições, ele encontra o lazer, como afirma o autor: 

 

Existe, porém, outra situação, que consiste em estar desobrigado de qualquer confronto 

com as coisas e de qualquer submissão à vontade alheia. Nem acorrentado à vontade 

dos outros, nem libertado pelo confronto com as coisas, esse é o homem de lazer. É o 

homem grego, o homem livre. Como lembra Hannah Arendt (La condition de l’homme 

moderne), a liberdade significa, para o cidadão grego, estar liberto da esfera da penúria 

(não trabalhar), liberto das ordens alheias (não ser escravo), liberto enfim do comando. 

Ser livre é não ter obrigação de trabalhar nem de obedecer nem de comandar (p. 192).  

  

Portanto, ao analisar a dificuldade do homem moderno de estar além das ocupações de 

trabalho percebo que suas possibilidades são cada vez mais restritas. O individuo, dentro dos 

imperativos da sociedade atual como coerção do mercado, escassez de postos de trabalho, ideal 

meritocrático e dinheiro como fonte de valor, não vivencia a liberdade de poder-ser 

desempregado, tendo apenas a determinação do tempo de trabalho considerado útil, negando a 

possibilidade de tempo livre, o que tem gerado cada vez mais o sentimento de inutilidade 

quando se está distante dessa lógica. 

 

3.3. A celeridade e a Questão da Técnica em Martin Heidegger 
 

Pensar o desemprego pode nos remeter ao modo social de estruturação das relações de 

trabalho e também como costumamos estar no mundo. É quase impossível falar sobre isso sem 

que não nos voltemos às teorias já estabelecidas sobre essas questões. Porém o filósofo Martin 
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Heidegger reflete uma dimensão mais profunda das questões do humano, anterior a outras 

questões teóricas já propostas, num caminho que tenta superar a metafísica. 

Para Heidegger (1927/2014), o mundo se evidencia apenas para e em alguns modos de 

ocupação a partir do que está sempre à mão no mundo circundante, com sua manualidade. Ao 

nos aproximarmos da compreensão de ser do ente intramundano, vemos a liberação do 

fenômeno no mundo. 

Os tempos modernos apresentam fenômenos característicos e, entre eles, temos a ciência 

e a técnica. Estas são vistas, não como uma aplicação da segunda a partir da primeira, mas, 

como uma transformação autônoma da prática que impõe a aplicação da ciência (Novaes de Sá, 

2006).  

Sendo a ciência um modelo objetivo e matemático, ela assegura ao homem uma 

representação de solidez, afirmando um princípio universal de verdade, de razão. E este 

princípio da razão afirma que qualquer coisa só pode ser aceita como real quando assegurada 

como objeto calculável, no sentido de apreensão das coisas por meio da exatidão e do método 

(Novaes de Sá, 2006). 

Deste modo, Heidegger critica a metafísica em seu caráter de afastamento do ser. Como 

afirma Michelazzo (2010, p. 38), baseado no pensamento heideggeriano, a metafísica “é o modo 

de pensar que [...] pensa o ente enquanto ente [...] (e) pelo fato de a metafísica interrogar o ente 

enquanto ente, permanece ela junto ao ente e não se volta para o ser enquanto ser”.  

Desde a antiguidade, a civilização ocidental construiu seu destino sobre a crença de que 

o homem deve dominar a natureza e, inclusive, outros homens. Esta é a tendência mais expressa 

na Era da Técnica, reflexão mais presente na chamada segunda fase do pensamento 

heideggeriano. 
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Nesse sentido, esta é uma era que tem exigido, cada vez mais, que superemos à nós 

mesmos com rapidez e eficiência, sob a justificativa de maior crescimento e desenvolvimento 

social e econômico, sem distinção entre sujeito e objeto. Para Heidegger (1959/2012), esta é a 

principal característica da Era da Técnica, tempo em que a produtividade é incessante e não há 

lugar para a moderação do humano. 

Este modo de agir e pensar é apontado por Critelli (2002, p. 86) como “a essência mesma 

de nossa ocidentalidade”. É uma marca presente, por assim dizer, no pensamento ocidental 

advinda de uma herança histórica que leva o homem a se relacionar com o mundo e com os 

outros em um modo de exploração e tentativa de controle.  

O que trato aqui por técnica não é sinônimo de tecnologia, ou mesmo junção de um 

complexo instrumental. Trato como um fenômeno que tem sua expressão nos modos-de-ser da 

nossa sociedade. É, portanto, uma modificação do fazer ou agir humano (Critelli, 2002). 

Para Heidegger (1959/2012)  

pertence à técnica a produção e o uso de ferramentas, aparelhos e máquinas, como a ela 

pertencem estes produtos e utensílios em si mesmos e as necessidades a que eles servem. 

O conjunto de tudo isto é a técnica. A própria técnica é também um instrumento, em 

latim instrumentum (p. 12). 

 

Deste modo, a técnica moderna é uma forma de desencobrimento (Heidegger, 

1959/2012), porém não desenvolvendo uma produção de sentido, e sim a exploração da 

natureza com pretensão de produzir e armazenar.  

Como reflete Novaes de Sá (2006), baseado no pensamento Heideggeriano: 

O sentido das coisas (seu ser, sua essência) para a Modernidade dá-se a partir da sua 

"objetividade", sua representabilidade para o sujeito. Seja num entendimento realista, 
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determinado pelo objeto, ou idealista, determinado pelo sujeito, só se dá sentido a partir 

da distinção sujeito-objeto. Este é, portanto, o limite de abertura ao sentido para a cultura 

ocidental moderna (p. 506). 

Ao considerar a técnica como um meio de atividade humana, um sentido antropológico, 

instrumental, pode ser atribuído, em que ela é um meio para um fim. E por este caminho, a 

busca pela produtividade nos atravessa, onde a lógica da acumulação e do descarte fazem parte 

do nosso cotidiano, estabelecendo a partir daí a cultura do fundo de reserva. Para além disso, 

pode ser observada a funcionalidade e a produtividade, onde as coisas só têm determinado valor 

pelo modo como funcionam e se geram resultado. Assim acaba sendo também o homem 

(Heidegger, 1959/2012). 

Ao inserir-se nessa lógica, o homem passa a viver como um autômato, seguindo a 

premissa da produção e do consumo, não considerando outros caminhos. Perde-se a si mesmo 

e fica imerso nesse nexo, vivenciando uma constante tensão entre ter que dar conta desta 

demanda ou não dar e sofrer as consequências disso. O jovem atual tem sua realidade baseada 

na constante aceleração do tempo, do ter para ser! O consumo é, por via de regra, o carro chefe 

desta geração, e que torna ameaçador a possibilidade de não tendo como consumir, não se faz 

parte da sociedade.  

Para consumir, necessitamos de dinheiro. Para ter dinheiro, necessitamos de trabalho. 

Logo, na ausência do trabalho, as possibilidades de “existir” nessa cultura são escassas. O ideal 

de produção e celeridade para estabelecimento dos bens de consumo também produz a ideia de 

controle, de que assim como as máquinas devemos ser céleres e produtivos. O homem busca 

controlar a todo custo o tempo e, numa era em que “tempo é dinheiro”, o desemprego tende a 

afetar o existente como uma situação de maior vulnerabilidade.  
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Mas ser ameaçado, vulnerável, é parte do existir. O homem fica sempre exposto a um 

perigo que emana do próprio destino. É esta uma ameaça que não vem das máquinas ou de 

qualquer outra coisa, mas que já atingiu a essência do homem (Heidegger, 1959/2012). 

Considerando isso, a existência cotidiana tem a ver com o esquecimento, onde o cotidiano 

encobre as experiências do ser. 

Ao analisar o mundo e o existir sob a ótica da técnica, tudo o que faz parte do primeiro 

é subordinado a segunda, como por exemplo a natureza que é vista apenas a seu serviço, como 

afirma Critelli (2002):  

uma floresta perde a sua condição primordial de floresta e se restringe a ser reserva de 

madeira para a indústria; as plantas ficam disponibilizadas como reserva para a 

produção de remédios; os rios tornam-se reservas para o uso das hidroelétricas e a 

produção de energia, e assim por diante (p. 85). 

 

Do mesmo modo, como discuti no capítulo anterior, o homem termina por também fazer 

parte dessa categoria de reserva para os modos de produção. Não é à toa que este mundo o 

convida a todo tempo à impessoalidade. Como citam Roehe e Dutra (2014)  

 

sendo lançado num mundo-com, o Dasein já sempre se encontra num contexto de 

práticas e entendimentos medianos estabelecidos, que dizem respeito a como se deve 

conduzir a vida, ao qual Heidegger chama de impessoal. A convivência cotidiana, as 

rotinas socialmente partilhadas, o viver a vida como se costuma viver, como todos 

vivem absorvem a individualidade, o si-mesmo de modo que o “eu” não se sobressai 

como um ponto referencial para o agir, ficando velado na identificação com o “todo 

mundo”, na impessoalidade (p. 110). 
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E ao refletir este “todo mundo” em que não há ninguém, há apenas e cada vez mais, uma 

redução de possibilidades de sentido da existência. Muniz de Rezende (1978) chega a 

diagnosticar a sociedade moderna como uma cultura patologizada. Segundo ele, numa cultura 

que está doente, ao se colocar as questões de sentido, o homem acaba por não encontrar 

respostas que o satisfaçam.  

Nesse caminho, a sociedade perdeu a capacidade de lidar com os fenômenos aparentes 

e constitutivos do ser como a dor, a solidão, o amor, o envelhecimento e a morte. E a angústia, 

decorrente desta incapacidade, aparece imune às soluções apresentadas pela técnica. 

Constantemente, os seres humanos tendem a querer eliminar rapidamente o sofrimento; mas o 

que fazem é desconsiderar qualquer experiência que os coloque sob o limite aceitável de 

sentido, tornando as experiências sem sentido o único horizonte possível e indolor, uma cultura 

dos analgésicos (Novaes de Sá, 2006). 

O predomínio imperialista da técnica pode destruir algo que nos é mais próprio enquanto 

humanos: o pensar. Quando desejamos dominar o mundo nos iludimos nesse controle. Se 

perdermos nossa essência enquanto ser-no-mundo, tudo o mais poderá perder o sentido 

(Possamai e Souza, 2010). 

É importante ressaltar que, para Heidegger, não se trata de negar ou temer a técnica, mas 

questioná-la. Ao questionarmos, desenvolvemos um novo tipo de relação livre, diferente da 

submissão. Se a negamos ou a assumimos apaixonadamente, permanecemos sem liberdade, 

presos a ela, pois estamos entregues à sua representação (Heidegger, 1959/2012). 

Como reflete Novaes de Sá (2006), oscilamos entre o pessimismo cético e o otimismo 

ingênuo, esgotando todo sentido no imediatismo do consumo, buscando satisfação de desejos 

quase que a todo custo e, além disso, buscando uma dimensão de futuro como realização 
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garantida pelo progresso, planejamento e estocagem de recursos. E cita: “Ou nada depende de 

nós e, ante essa alienação fatalista, é melhor aproveitar o momento, ou tudo depende 

exclusivamente de nós, e assim, não há tempo para viver frente à necessidade de garantir a 

sobrevivência futura” (p. 507). 

Existimos no mundo enquanto seres em jogo. Projetamos o nosso poder-ser antes 

mesmo de vivenciarmos as nossas escolhas, projeto este que se torna o nosso destino 

(Heidegger, 1927/2014).  Quando nos entregamos a isso, em nossas ocupações cotidianas, 

torna-se difícil considerar que, por vezes, poderemos não vivenciar este projeto. 

Como reflete (Heidegger, 1927/2014): 

 

O ser-no-mundo sempre já se pronunciou e, enquanto ser junto aos entes que vêm ao 

encontro dentro do mundo, ele se anuncia, constantemente, no dizer e na discussão 

daquilo de que se ocupa. A ocupação, comumente compreendida a partir de uma 

circunvisão, funda-se na temporalidade e no modo de uma atualização que aguarda e 

retém. Nas ocupações em que desconta, planeja, providencia e previne, sempre já se diz, 

de forma perceptível ou não: “então” isso deve acontecer, “antes” disso se concluir, 

“agora” vai se recuperar o que “outrora” malogrou e fracassou (p. 501). 

 

 

Para o filósofo, a temporalidade aparece enquanto sentido do ser. Cotidianamente, o 

homem é enlaçado pelas atividades que realiza e por hábitos e familiaridades com determinados 

modos de abertura no mundo. Porém, como reflete Seibt (2010) baseado no pensamento 

Heideggeriano, este mundo está oculto. O que acontece é que o homem encontra coisas nesse 

mundo, assim como acontecimentos, mas o mundo em si está oculto. 
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As pessoas determinam-se a coisas e tarefas nesse mundo constantemente e, com a 

aceleração constante dos tempos modernos, o desejo de conquistar, de superar, de ter, de fazer, 

tem as colocado cada vez mais diante do sentimento de que, se não alcançam estes destinos no 

tempo determinado, são incapazes da própria existência.  

Como pensar a vida humana enquanto possibilidade de mostrar a sua individualidade 

em um contexto que favorece a impessoalidade? A angústia é um meio para isso? Como 

escolher de uma maneira autêntica entre as possibilidades que, em sua maioria, são concedidas 

pelos outros? Para pensar estas questões, parto agora para a execução dos caminhos deste 

estudo. 
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4. Capítulo III – Aspectos Metodológicos  

 

Durante a realização deste estudo, busquei abranger as interpretações que se desvelam 

nas falas dos participantes, a partir da Analítica da Existência Heideggeriana. Para este 

processo, parti inicialmente do conhecimento do cenário atual dos jovens recém graduados e o 

mercado de trabalho, realizando um levantamento bibliográfico do que se tem produzido sobre 

a temática, além de leituras e pesquisas em jornais e revistas para aproximação do campo. 

Após esta etapa, foram realizadas as entrevistas e, posteriormente, realizadas as 

interpretações e explicitações do fenômeno pesquisado a partir de uma leitura fenomenológica 

hermenêutica heideggeriana. 

 

4.1. O Método Fenomenológico 

 

Ao analisar como o mundo moderno vem se constituindo, é cada vez mais notável que 

o que é considerado útil nas tarefas diárias é limitado. O homem que não emprega o seu tempo 

em uma atividade formal remunerada é tido como improdutivo, parado, e tende a perder espaço 

se tornando quase incumbido a preencher esse tempo de modo a contribuir para a sociedade e 

nela possa existir. 

Pensar e falar sobre o desemprego aponta para um percurso que tende às generalizações, 

e isso afeta também a singularidade dos homens, transformando-os em massa sem forma e 

função. Encontro na fenomenologia hermenêutica de Martin Heidegger, reflexões sobre a circu-
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laridade que envolve esta relação entre o comum e o individual. 

Segundo Dutra (2002): 

A escolha de um método de inspiração fenomenológica parece o mais adequado quando 

se pretende investigar e conhecer a experiência do outro, uma vez que o ato do sujeito 

de contar a sua experiência não se restringe somente a dar a conhecer os fatos e 

acontecimentos da sua vida. Mas significa, além de tudo, uma forma de existir com - o 

- outro; significa compartilhar o seu ser - com - o – outro (p. 377).  

 

Assim, de caráter fenomenológico, este estudo possui enfoque na hermenêutica 

heideggeriana, perspectiva que prioriza a compreensão da existência humana através dos 

sentidos que o ser atribui à sua experiência e os desvela pela linguagem no contato com o outro 

(Heidegger, 1927/2014). Baseou-se no estudo da história, das relações, das representações, 

entre outros sentidos, que os humanos atribuem a partir da forma como vivenciam suas 

experiências. 

A Fenomenologia se ampara no significado da expressão para as coisas mesmas, ou 

seja, refere-se a um meio de acesso ao modo do ser-no-mundo como tal. É, portanto, a ciência 

dos fenômenos. Para Heidegger (1927/2006), fenômeno não é apenas o que aparece, mas 

também o que se mostra em si mesmo. Do mesmo modo, o ser é o que aparece, mas também 

não se reduz a isto. Tornando-se acessível aos outros, desvela-se naquilo que é interpretado, 

que está além do que aparece. 

O termo fenomenologia exprime um conceito de método, caracterizando o modo como 

dos objetos. Dessa maneira, quanto mais operarmos autenticamente um conceito de método e 

quanto mais compreendemos o movimento dos princípios de uma ciência, mais originalmente 
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discutimos as coisas elas mesmas e nos afastamos dos chamados artifícios técnicos, tão 

predominantes nas disciplinas teóricas (Heidegger, 1927/2006). 

A fenomenologia existencial discutida por Heidegger se fundamenta em uma analítica 

do sentido, uma articulação metodológica possível que se apoia em uma atitude 

fenomenológica. Ao assumir que o ser humano e seus estados de ânimo são parte fundamental 

no processo de construção do conhecimento, é possível assumir que a ciência está também 

implicada na atitude fenomenológica (Cabral e Morato, 2013). 

Esta atitude, no entanto, não é metodologicamente voluntária e tampouco controlada, 

visto que a própria experiência cotidiana coloca os seres humanos diante do mundo e de si 

mesmos, aspecto que se associa às tonalidades afetivas como angústia, tédio, amor e serenidade 

(Souza, Leal e Sá, 2010). 

Critelli (2006) entende que a fenomenologia não é somente uma teoria do conhecimento, 

no sentido de uma teoria fechada com explicações detalhadas sobre todos os fenômenos, mas 

uma reflexão sobre o modo humano de ser-no-mundo. Na verdade, busca aquilo que é fundante 

no ser humano, seus modos de habitar e se instalar nesse mundo. E estar-no-mundo, para essa 

perspectiva, significa considerar o homem na sua historicidade. 

A pesquisa fenomenológica difere de outros modos da pesquisa tradicional porque, 

segundo Dutra (2002): 

 

a relação estabelecida nessa técnica de pesquisa situa-se muito mais próxima de uma 

relação de intersubjetividades, própria do existir humano e da própria clínica, a qual se 

insere numa perspectiva existencial. Isso porque o encontro ao qual nos referimos aqui 

implica a abertura dos sujeitos à experiência, nesse caso, pesquisador pesquisado, 

quando um deles revela-se para o outro, que, por sua vez, é afetado por essa e na sua 

experiência (p. 374). 
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Este foi o caminho na busca pela compreensão da vivência do desemprego em jovens 

recém-graduados, e os sentidos que se desvelam a partir dessa experiência. Neste modo de 

pesquisa, flexibilidade e abertura são indispensáveis para o pesquisador que, estando com o 

outro, pode facilitar sua expressão. A partir disso, a entrevista fenomenológica poderá se tornar 

mobilizadora e em grande parte interventiva, na medida em que o próprio pesquisado revê sua 

experiência e constrói novos significados.  

Compreendendo a necessidade de aceitar a fluidez do fenômeno, condição que se 

instaura na angústia, se fundando na própria ontologia humana, considera-se seus modos 

infindáveis de ser. A relatividade é a possibilidade dos entes se manifestarem, desvelando-se e 

ocultando-se, movimento incessante que constitui os entes (Critelli, 2006). 

Por se tratar da compreensão, e não explicação e generalizações do fenômeno, é 

compreensível que este não é dado a priori, em seus aspectos coletivo ou individual. Ele se 

revela à medida que é interrogado, surgindo em relação, visando apreender o sentido e 

interpretá-los a partir dos significados que são atribuídos pelas pessoas. Para tal, a pretensão é 

acessar o sentido do fenômeno para o ser-aí, entendido como sua própria existência, partindo 

de uma indagação sobre a vivência do ser (Turato, 2005; Martins, 1992). 

Por se designar ao ofício de interpretar, a fenomenologia é hermenêutica. Isto quer dizer 

que ela se utiliza de diversos questionamentos relacionados ao ser do homem no mundo, assim 

como a questão da perspectiva no conhecimento e tudo o que isto implica, como provisoriedade, 

mutabilidade e relatividade da verdade e, também, em relação à implicação do pesquisador no 

decorrer da investigação (Critelli, 2006; Heidegger, 2009). 

É importante ressaltar que este método demanda uma postura crítica do pesquisador, 

não deixando de considerar a impossibilidade de uma abstenção da compreensão apriorística 
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do que se dispõe desenvolver. Contudo, é tarefa da interpretação ressaltar que “na elaboração 

da posição prévia, da visão prévia e concepção prévia, ela deve assegurar o tema científico a 

partir das coisas elas mesmas” (Heidegger, 1927/2014, p. 215). Este é o movimento 

compreensivo, chamado círculo hermenêutico.  

O caráter circular da compreensão, segundo (Azevedo, 2013), é o subsídio para 

desenvolver a pesquisa fenomenológica com orientação na hermenêutica heideggeriana, e 

afirma:  

 

(...) o entendimento da interpretação, portanto, compreensão, de que esta se estrutura 

numa circularidade e é composta de estruturas, torna-se uma grande contribuição para a 

realização de pesquisas dentro desse pensar filosófico. O que se dá pelo fato de a 

pesquisa poder ser interpretada como a possibilidade de construção de passos 

metodológicos na elaboração da compreensão e interpretação de um fenômeno (p. 87). 

 

Dado o movimento contínuo da interpretação, revelam-se também as afetações do 

pesquisador e suas estruturas prévias, considerando sempre a transitoriedade daquilo que se 

interpreta. Assim sendo, conclui pensar que, nesse processo de compreensão e interpretação, a 

partir da leitura fenomenológica heideggeriana, a primeira se dá antes mesmo de considerarmos 

o ser do homem. Sê-lo já é uma abertura pré-compreensiva; só se é possível interpretar porque 

já se compreendeu (Sá, 2002). 

Portanto, no encontro com este indivíduo que está em um momento de crise, frustrado 

em suas expectativas de emprego e ocupação, possibilita ao pesquisador lançar 

questionamentos que possam desvelar sentidos de sua experiência enquanto ser-no-mundo, 

enquanto o escuta e lança luz sobre o que está velado, em um constante movimento.  
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Considerar que o ser possui, constitutivamente, compreensão de si e do mundo, nos 

ajuda a pensar como ele está em abertura com o mundo, desvelando e ocultando sentidos, numa 

trama de significados, que favorecem uma condição de pré-compreensão (posição prévia) 

(Azevedo, 2013). Ou seja, o ser humano é um ser-aí e já sempre se relaciona, e assim, sempre 

compreendendo. 

Por se caracterizar numa análise compreensiva, este estudo considera a “concepção 

prévia” da pesquisadora, juntamente com os relatos e “concepções prévias” dos participantes. 

Isto é o que nos dá subsídios para des-tecer os pedaços da imensa gama de tecidos que as 

diversas possibilidades interpretativas dos fenômenos possibilitam tecer, constituindo assim 

uma “visão prévia”.  

Vale ressaltar que a neutralidade do pesquisador numa pesquisa dessa natureza é 

praticamente impossível, visto sermos seres de afetações. O que Heidegger propôs em sua 

analítica existencial foi um método que tenta entender como “o ser humano olha o olhar e 

revela-o para si próprio como um ver que dá algo de si para o que é visto” (Roche, 2012, p 16). 

Isto é possível graças à característica de circularidade do ser humano, aspecto que envolve 

também uma singularidade. 

 

4.2. Seleção dos Participantes e Local de Pesquisa 

 

Os participantes foram selecionados através de indicação de pessoas que faziam parte 

do meu convívio social e que tinham conhecimento de pessoas que estavam recém-graduadas 

e ainda não haviam exercido nenhum tipo de atividade laboral remunerada. Este critério foi 

necessário devido ao objetivo da pesquisa ser compreender como se dá a experiência de estar 

sem emprego durante o período de pós-formação.  
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Por ser um estudo que tem como população alvo os jovens, a idade também foi um 

critério, sendo estabelecida a possibilidade de serem participantes deste estudo jovens que 

estavam entre 18 e 29 anos. Além disso, para que eu pudesse encontrar estes jovens, com mais 

facilidade, decidi que dentro do período de um ano após a conclusão do curso superior seria um 

período relativamente bom para tal. A ideia era de que, depois de muito tempo, os jovens 

pudessem começar a realizar outras atividades, até mesmo fora de sua área de formação (a 

depender da dificuldade de encontrar emprego), e isso inviabilizaria a pesquisa.  

Ademais, estar disponível para participar da pesquisa e estar em condições de decidir 

sobre a participação da pesquisa e assinar o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido 

(TCLE) foi necessário para atender aos requisitos éticos. É importante ressaltar que esta 

pesquisa foi previamente aprovada pelo comité de Ética da UFRN (CAAE 

61203316.3.0000.5537), antes de contactar qualquer participante. As entrevistas foram 

realizadas em local previamente combinado com os mesmos a partir de suas disponibilidades, 

e ocorreram em locais que atendiam a condições de conforto, sigilo e privacidade, exigidos 

neste tipo de procedimento.  

As entrevistas para este estudo ocorreram da seguinte forma: Cada participante 

selecionado foi contactado via telefone, momento em que combinamos o horário e o local das 

entrevistas;  O primeiro participante se disponibilizou para realização da entrevista no espaço 

da universidade em que se formou, então combinamos o encontro em uma sala mais reservada 

em que pudemos realizar a entrevista sem interrupções. Os demais participantes concordaram 

em realizar suas entrevistas no espaço proposto por mim, meu consultório de psicologia; Foram 

realizadas quatro entrevistas com os jovens, estes com idades entre 23 e 29 anos, no período de 

fevereiro a maio de 2017, e cada uma durou cerca de 40 minutos. 
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Inicialmente, foram explicados os objetivos da pesquisa, os termos de consentimento e 

de autorização da gravação de voz foram assinados, para que as gravações pudessem ser 

iniciadas. A pergunta disparadora para o inicio de cada entrevista foi “para você, como é estar 

vivenciando essa fase?” A partir dela, emergiram os sentidos e experiências de cada 

entrevistado e algumas intervenções foram feitas a partir das colocações dos participantes, 

também relacionadas aos objetivos deste estudo.  

O desenvolvimento de toda a discussão deste trabalho foi feito a partir de cada entrevista 

individualmente, isto porque a prioridade foi a singularidade do participante, aceitando que 

generalizações tendem a esconder a particularidade de cada questão, que sempre é única e 

individual. Como bem nos diz Feijoo (2011), o ser-aí não é generalizável, não pode ser acessado 

por meio da universalização, pois sua única determinação é seu caráter de poder-ser que é 

atravessado pela historicidade em que se situa. 

 

4.3. Instrumento de Pesquisa e Análise 

 

Seguindo no pensar e no fazer da fenomenologia, este estudo considerou que o homem 

além de ser-aí, também é um ser-com, ou seja, ele é no mundo e está em relação com este 

mundo e com os outros. Pela linguagem, desvela seus sentidos e experiências e para que isso 

pudesse acontecer durante a pesquisa escolhi uma forma de entrevista para que a fala do 

participante fosse priorizada e as determinações fossem mínimas, apenas usando como 

“gatilho” os objetivos desta pesquisa. 

Nesse sentido, a entrevista é narrativa, permitindo estar com o participante e, durante o 

relato de sua história, percorrer sua trajetória vivencial, momento em que a pessoa entrevistada: 

desvela a sua experiência, ao mesmo tempo em que a constrói e reconstrói, através da 
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linguagem. Ao contá-la, ela introduz quem a escuta na sua vida, sensibilizando e colocando 

como participantes da sua experiência, fazendo do pesquisador um sujeito dessa experiência 

(Dutra, 2002). 

Heidegger (1927/2014) pontua que “o fundamento ontológico-existencial da linguagem 

é a fala” (p. 223). Não há outro caminho mais potencializador, digamos assim, do que este, para 

que o indivíduo se manifeste, se expresse, colocando-se e convidando a conhecer sua história. 

Caminho este que por diversas vezes pode ser doloroso, por se tratarem de relatos sobre a 

experiência de estar em momento da vida completamente sensível.  

Durante as entrevistas, um diálogo foi proporcionado, lançando luz a outros significados 

que apareceram durante esse processo, sob a perspectiva da hermenêutica heideggeriana. Os 

depoimentos foram gravados, posteriormente transcritos e literalizados. Esse registro é 

importante pelo teor de desvelamento da experiência, uma vez que se não ocorre, ela volta para 

o ocultamento e, como afirma Critelli (1996), “só o que é falado pode ser presença” (p. 76). 

Para a composição do texto interpretativo, tomei como ideais a filosofia heideggeriana 

e a interpretação hermenêutica. Sendo este um exercício compreensivo, não é passível de 

medição, apenas promove o desvelamento dos sentidos através da abertura. Não se trata, 

portanto, de uma apropriação do meu saber como pesquisadora com base no participante a partir 

da busca de uma verdade pré-estabelecida que é dada, mas sim, no encontro com sua 

experiência do participante, eu a compreendo dizendo também de minhas afetações, a partir de 

como é para ele. É o “como” que convoca o sentido da experiência para o outro e como ele 

também compreende a si mesmo neste momento, e “compreendendo, a presença, de algum 

modo, sempre sabe a quantas ela mesma anda” (Heidegger, 2014, p. 421). 
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A afetação no momento em que os relatos são ouvidos, a transcrição destes relatos (o 

qual promove outras afetações), os temas que puderam ser identificados e suas seleções, e os 

diálogos que ocorreram durante esse processo entre as reflexões que ocorreram e a literatura, 

foram o caminho percorrido para a construção deste estudo, caminho este que não se esgota e 

não se conclui em si mesmo, mas nos possibilita pensar os modos de ser-no-mundo em cada 

momento histórico (Azevedo, 2013).  
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5. Capítulo IV – Desvelando a experiência: Temos nosso próprio tempo? 

 

“Todos os dias quando acordo 
Não tenho mais 

O tempo que passou 
Mas tenho muito tempo 

Temos todo o tempo do mundo...” 
(Renato Russo) 

 

Durante o meu caminho nesta pesquisa de mestrado, o lugar do humano enquanto 

existente, enquanto ser de possibilidades, aparecia para mim cada vez mais distante enquanto 

lia e discutia o contexto do mercado de trabalho, principalmente ao pensar na ótica econômica 

e social. Conforme citei na introdução deste estudo, a minha afetação com essa temática é direta, 

ou seja, ao me perceber como recém-formada e desocupada, uma grande questão surgiu para 

mim: estamos condenados ao tempo determinado por outros? E o discurso de que temos tempo 

para tudo? 

Ao questionar se temos nosso próprio tempo, a partir dos ideais contraditórios 

construídos socialmente de quê “há tempo para tudo”, percebo uma constantemente contradição 

quando imediatamente ouvimos também que “não temos tempo a perder”. Tocada por esses 

questionamentos, permiti-me parar um pouco para refletir sobre isso e compreender esse 

momento tão comum a tantas pessoas que me rodeavam. 

Ao concluir a graduação e encontrar alguns “Nãos” no meu caminho, recorri a reflexão 

do que me incomodava e decidi olhar para isso com outros olhos. Paralelamente, pude encontrar 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um Sim que me abriu portas para, 

cientificamente tentar compreender o que estamos fazendo enquanto lançados no mundo.
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Se atentarmos para a historicidade, poderemos notar que sempre contamos com o tempo 

e nos orientamos por ele. Isso se dá muito antes de usarmos instrumentos para medir este tempo. 

Para Heidegger, a temporalidade constitui o ser da presença e a historicidade é temporalidade, 

visto que tudo o que ocorre, ocorre no tempo. Existindo, não temos a possibilidade de ter ou 

não ter tempo, o que fazemos é tomá-lo ou não usufruirmos dele. Segundo Heidegger 

(1927/2014)  

 

na formação do conceito vulgar de tempo mostra-se uma oscilação curiosa quanto a 

atribuir ao tempo um caráter “subjetivo” ou “objetivo”. Quando se concebe o tempo 

como sendo em si, atribui- se então, de preferência, o tempo à “alma”. E quando não 

possui um caráter “consciente”, funciona como algo “objetivo” (p. 409-500) 

 

Pelo caráter de estarmos lançados, em jogo no mundo, o que fazemos é nos ocuparmos 

do mesmo. A ocupação se funda na temporalidade, num modo de atuação que pode aguardar 

ou reter. Nos ocupamos, planejamos, providenciamos, prevenimos, em constantes então, antes 

e agora (Heidegger, 1927/2014). 

Se partimos de uma curta análise, até mesmo pelo senso comum, de pessoas que se 

graduaram e começaram a trabalhar logo em seguida, o tempo foi suficiente e tecnicamente, 

não foi perdido. Os anos de graduação “valeram a pena”, pois houve um final, um ganho, uma 

expectativa cumprida. Para quem trabalha há, por exemplo, 10 anos, tirar uma licença e não 

trabalhar por seis meses pode ser um tempo de descanso, compensado pelo tempo em que se 

trabalhou, portanto, merecido. 

E então temos os nossos protagonistas deste estudo, que anseiam por algo que se sentem 

merecedores, mas que têm nesse momento a espera imposta, e isto pode ser adoecedor. Como 
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é dizer que o tempo não pára quando nos consideramos parados no tempo? Há, diretamente, o 

conceito de uma perda envolvido. O que surge é um “ainda não estou”. 

Na perspectiva do Heidegger, é no então que podemos encontrar um “agora ainda não”, 

aspecto que retém em si a possibilidade de aguardar, trazendo a ideia de posteridade, de um 

“logo em seguida”. Este porvindouro hoje é o que, muitas vezes, mantém a perspectiva de 

encontrar o que se espera, para muitos dos jovens em situação de falta de trabalho. 

Nas palavras de Heidegger (1927/2014): De um modo ou de outro, a ocupação que 

aguarda, retém e atualiza “deixa para si mesma” tempo e se dá tempo, ocupando-se, mesmo que 

prescinda de toda determinação temporal e, sobretudo, de todo cálculo específico do tempo” (p. 

504). 

Como viemos discutindo ao longo desta dissertação, a relação entre trabalho e homem, 

mediada pelo capital e até mesmo direcionada por ele, tornou-se tão lógica a ponto de levar à 

conclusão de que para a humanidade se constituir enquanto sociedade, o trabalho é parte 

fundamental neste processo. Logo, torna-se um porvir que deverá ser, em si, garantido a todos.  

Por se tratar de uma experiência em que as pessoas se consideram num momento de 

transição entre a universidade e o mercado de trabalho, elas acabam por se encontrar não 

pertencentes a esses dois lugares que, costumeiramente, representam estabilidade, 

especialmente nessa fase da vida.  

Quando propomos falar sobre isto, o momento pode ser mobilizador para elas, 

principalmente ao lembrar da nossa condição de lançados no mundo. Por isso, uma pesquisa 

que se propõe a explorar esses sentidos pode se tornar um verdadeiro desafio, mas que 

encaramos também como uma oportunidade de desocultamento, enquanto a pessoa nos permite 

ouvir a sua história. 
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Ao falar sobre a sua experiência cada participante permite que ela seja ouvida. 

Heidegger (2003) nos aponta este movimento quando diz que falar é ao mesmo tempo escutar, 

e isso se dá por meio da linguagem. Deixando vir ao encontro a fala das pessoas que estão em 

situação de desemprego, e entre elas, não empregadas em um trabalho formal ou informal, 

temos a possibilidade de estar em contato com o vivido desta experiência, permitindo também 

a sua escuta e o reconhecimento dos sentidos que são despertados.  

Encontrar pessoas que estivessem nessa situação não foi difícil, infelizmente, devido 

principalmente aos altos índices de desemprego no país e no nosso Estado. Desde o início do 

estudo, foi possível ouvir de pessoas que estavam no meu círculo de convivência e de trabalho, 

que conheciam alguém que se encaixava nos critérios e que talvez pudesse aceitar participar. A 

nós, pesquisadoras, coube atentar às indicações e selecionar as pessoas que correspondessem 

aos critérios metodológicos, para que então pudesse entrar em contato. Foi este o meio pelo 

qual cheguei a cada colaborador que se dispôs a participar.  

Outro aspecto que considero importante realçar antes de trazer à luz as falas dos 

participantes, é a minha experiência enquanto pesquisadora nessa perspectiva. O contato com a 

escuta clínica em consultório ajudou para que eu pudesse me sentir mais segura diante da 

proposta em questão. Porém, pude sentir algo novo diante de mim, a pesquisadora que também 

se apresentou além da psicoterapeuta. 

Durante as entrevistas que apresento a seguir, pude sentir o quanto fiquei atenta à 

pesquisa, o que me fez registrar essa atenção para que eu não deixasse de estar com os 

entrevistados e suas experiências, correndo o risco de atentar somente aos objetivos do estudo, 

considerei um novo desafio. E assim, aos poucos, cada entrevista foi fluindo.  
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Embora houvesse, diferente de uma escuta clínica, um objetivo a ser alcançado, isso não 

poderia ser um aspecto limitante para o que quer que os participantes se interessassem em falar, 

visto que tudo é experiência. A própria apresentação da pesquisa indicou um caminho para que 

todos apresentassem as suas histórias, tomando como base a experiência de estar 

desocupado/desempregado, mas o como do caminho de cada um não partiu de hipóteses ou 

aspectos previamente estabelecidos para refutar resultados. 

Agora, abro caminho para que a vivência dos participantes nos convide a nos aproximar 

de como é para eles estarem recém graduados e sem exercer nenhuma atividade laboral 

remunerada. Para isso, apresento as análises a seguir. 

 

5.1. Antes de tudo, Engenheiro  
 

“Eu me vejo como O Engenheiro... em primeiro lugar”. 

 

O primeiro entrevistado deste estudo é um rapaz de 29 anos, recém-graduado há dois 

meses no curso de Engenharia de Produção. Inicio a sua história explicando o porquê da escolha 

de nomeá-lo aqui como O Engenheiro.   

Durante toda a entrevista, a função apareceu para mim à frente dele, por sempre exaltar 

o amor à profissão e o desejo de exercê-la, tornando o rumo de sua vida uma consequência dos 

caminhos que a Engenharia lhe proporcionará. Em um dado momento, afetada por isto, lhe fiz 

a seguinte pergunta: “Você se vê mais como O Engenheiro ou como Também Engenheiro? E 

esta abarcaria também outras formas de ser...” e ele prontamente me respondeu “Não. Eu me 

vejo como O Engenheiro... em primeiro lugar”. 
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De antemão, ele já se antecipou ao seu destino, traçando como característica primordial 

o seu fazer, pouco considerando o caráter de provisoriedade em que estamos lançados no 

mundo. Para ele, a escolha de sua profissão diz muito mais de si do que qualquer outra coisa. 

Porém, ao tratar como um destino previamente estabelecido, lidar com o desemprego 

pode abrir outra possibilidade de ser-no-mundo, visto que essa determinação da sua função 

como o único modo de poder-ser o limita em outros sentidos de, inclusive, não-ser. Para ele, 

estar recém graduado e não estar trabalhando acabou se tornando muito incomum. E relata sua 

história a partir do que estar desempregado representa: 

“Antes de fazer o curso de engenharia de produção, eu tinha ingressado na 

universidade em Engenharia Civil, e desde que iniciei o curso e pude estagiar, eu me dirigi 

para o estágio. Fiquei dois anos numa empresa, depois consegui um emprego em uma 

construtora e passei mais cinco anos e meio trabalhando na mesma. Durante esse tempo eu 

não me identifiquei com o curso de engenharia civil, passei um tempo “empurrando com a 

barriga”, até que descobri o curso de Engenharia de Produção e decidi dar um passo para 

trás que foi mudar de curso. Tentei outro vestibular e entrei. Daí continuei na construtora por 

mais um tempo, até que tive a oportunidade de sair do país para ir para o Ciências sem 

Fronteiras, passar um ano na Austrália, então larguei o emprego na construtora e fui. Quando 

voltei, procurei estágio por dois meses e encontrei, no qual passei 11 meses. Então desde o 

início de setembro do ano passado eu estou desempregado, porque o contrato do estágio 

acabou e eu estava bem próximo de me formar, não ia conseguir arrumar outro estágio em três 

meses.” 

Ou seja, inicialmente ele tinha o trabalho como um meio, ao qual dizia mais da condição 

de ter que trabalhar do que do gostar de fazer e, ao encontrar-se com um fazer que diz muito 
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mais dele mesmo, este o afeta e gera um sentido através da identificação, como um meio que o 

aproxima mais de sua própria experiência.  

Dado este encontro e encanto, ele não se enxerga mais sem esta possibilidade, que o faz 

novamente se desalojar quando não encontra um espaço para esse fazer no mercado de trabalho, 

levando ao surgimento do desconforto e da estranheza. Neste sentido, lembro daquilo que 

Heidegger (2014) nos fala sobre o próprio movimento compreensivo diante do que se abre como 

possibilidade de ser a cada nova experiência. 

 Foi justamente esse momento de busca, desprovido do exercício de uma função, que o 

Engenheiro relacionou a “não estar fazendo nada”, conta ele: 

“Quando eu me dei por mim assim, sem fazer nada, foi muito frustrante e decepcionante 

ao mesmo tempo, por eu já estar acostumado a estar num lugar de trabalho desde cedo, visto 

que comecei a estagiar aos 18 anos”. 

Apesar de deduzir em pensamento que este “fazer nada” se referia a “não estar 

trabalhando”, questionei sobre qual o sentido disto para ele: 

“Fazer nada é não fazer algo que não me renda dinheiro, em verdade... porque eu 

sempre fui acostumado a ter independência financeira. [...] assim que eu terminei o curso 

superior, eu já queria ingressar para receber como engenheiro, um salário melhor”.  

O nada, aparentemente, foi transformado em qualquer experiência que não seja passível 

de trazer algum retorno financeiro. Isso me chamou bastante atenção, mesmo entendendo que 

pelo senso comum a sociedade normalmente se movimenta numa busca constante pela utilidade 

e pelo dinheiro. Ouvir de fato essa constatação me faz perceber o quanto esses sentidos estão 

enraizados em todos nós.  
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Poderíamos pensar neste momento como um compreender impróprio. Como reflete 

Heidegger (2014, p. 423), “a ocupação cotidiana compreende-se a partir do poder-ser que lhe 

vem ao encontro num possível sucesso ou insucesso, relativo àquilo de que se ocupa”. Não estar 

ocupado naquilo que é primordial como modo de ser para ele, o leva a não considerar os outros 

modos de ocupação. Para Heidegger (2014), esta compreensão acontece impessoalmente 

porque é possível interpretar, nas ocupações, como o modo de ser impessoal esconde a si 

mesmo a partir daquilo que ele empreende, tornando isto um modo estático. 

O Engenheiro havia se tornado pai há cerca de dois meses, experiência esta que para ele 

também abre outras possibilidades e determinações, e tornaria mais importante estar 

trabalhando para poder prover condições básicas ao seu filho. Porém, estar sem trabalho 

permitiu usufruir de mais tempo para dedicar ao seu filho, relata: 

“E agora tem o meu filho, então me sinto um pouco irresponsável por não estar 

provendo dinheiro dentro de casa ainda. Mas por outro lado eu fico feliz por poder estar em 

casa realmente, ajudando minha esposa nessa parte. Para ajudar, para criar um laço afetivo 

mais forte nesse início de vida dele. Isso é o que está segurando as pontas ainda, está ajudando 

bastante para que eu não me sinta tão inútil assim, porque realmente passo o dia em casa, mas 

passo o dia fazendo as coisas, lavo louça, cozinho, troco fralda, dou banho nele, passeio...” 

Ou seja, ele poderia dizer que não está desocupado, no sentido de ausência de ocupações 

cotidianas, ou até mesmo, não fazendo nada, se atribuirmos um sentido mais objetivo e prático. 

Como ele afirma: 

“Eu estou exercendo o trabalho de pai 24 horas... (risos)... mas o fato de eu não estar 

recebendo dinheiro me incomoda muito, incomoda bastante”. 
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Esta fala me leva a pensar o que nos faz nos sentir úteis diante do mundo e dos outros 

com quem convivemos, assim como quais os sentidos que vamos atribuindo a isso ao longo da 

nossa existência. O fato do entrevistado estar tão dedicado ao filho, estar disposto a estar junto, 

mesmo que numa condição imposta por não estar trabalhando, não o tornaria muito mais útil 

ao seu filho do que prover-lhe certas condições financeiras e um menor contato caso ele 

estivesse trabalhando? Talvez seja possível aproximar este questionamento de sentidos ao que 

Heidegger (2012) tão belamente nos diz quando afirma que “a pobreza do sentido promete, no 

entanto, uma outra riqueza, cujos tesouros resplandecem no brilho de uma inutilidade, daquela 

inutilidade que nunca se deixa contabilizar” (p. 59). 

E o Engenheiro vai desvelando seus sentidos sobre este ideal de estar trabalhando, o 

qual ele considera algo necessário e também pelo fato de gostar muito do que faz, afirmando o 

desejo de “entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível". O desejo de poder exercer 

a função que tanto gosta é para ele um dos grandes motivos que o leva a continuar nessa busca: 

"Logo agora que eu me formei na área que eu gosto, eu quero exercer a profissão, 

entrar no ambiente industrial, que é o que eu realmente gosto de fazer. Eu demorei tanto tempo 

para descobrir que eu gostava e, agora eu estou realmente formado, isso faz falta para mim". 

Enquanto vivencia esta experiência que aqui gostaria de chamar "o entre", o Engenheiro 

percorre seu caminho entre a universidade e o mercado de trabalho, momento em que ele 

vivencia experiências boas em relação ao contato com o seu filho e outras desconfortáveis por 

estar imerso em um grande contexto de busca junto de tantas outras pessoas, que leva a um 

constante desalojamento.  

Para além disso, ele conta que as grandes indústrias contratantes em sua área não estão 

localizadas em Natal/RN, o que o faz precisar se dispor a fazer algumas viagens, fazer seleção 
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junto de um enorme contingente de pessoas, e, consequentemente, mudar toda a sua vida caso 

em algum momento seja contratado.  

De fato, o trabalho ocupa um lugar importante na vida dele, e foi um passo importante 

encontrar durante este percurso acadêmico, uma função laboral que tanto lhe enche de sentidos 

e o torna apaixonado pela profissão. E é por isso que ainda não se sente à vontade de procurar 

empregos em outras áreas a não ser na sua, pois isto lhe causaria um sentimento de estar 

retrocedendo.  

Nesse sentido, ele não coloca o trabalho como um fim, mas o compreende como um 

meio que lhe proporcionará outros fins muito significativos. Isso nos aproxima um pouco 

daquilo que Hannah Arendt (1981) diz em sua obra A Condição Humana: “O essencial é 

compreender, a compreensão é criadora de sentido que se enraíza no próprio processo da vida 

na medida em que tentamos através da compreensão, conciliar-nos com nossas ações e paixões” 

(p. 346).  

Em sua obra, Heidegger propõe pensar uma dimensão mais profunda, anterior à outras 

questões teóricas já propostas, numa tentativa de superar a metafísica. Nesse sentido, o trabalho 

não é apresentado como um existencial, mesmo que “todos os existenciais fundamentais 

apontem para o ser-no-mundo, o estar-junto-da-obra, o manejar artefatos, os esquemas do 

fazer” (Stein, 2005, p. 115). O ato de produzir tem lugar na práxis, tendendo a cair no 

naturalismo que determina uma relação instrumental, dada inclusive como relação fundamental 

entre homem e mundo. 

Se esta é uma relação fundamental, dedicar tempo à não produção pode se tornar uma 

tarefa inútil e sem sentido. Para o Engenheiro, o sentido de tempo livre abarca “diversão [...] 
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Fugir de compromissos, da responsabilidade, ter um tempo meu mesmo, fazer minhas coisas, 

bater uma pelada, tomar uma com os meus amigos, assistir uma série..."  

Interpretei como atividades voltadas à satisfação pessoal, e ele complementou: "é, para 

lazer mesmo". É possível pensar esta colocação sobre o tempo livre quando observamos o modo 

que o homem atual vive sob o imperativo da economia, da racionalidade, do tempo produtivo. 

Nesse sentido, o tempo do trabalho é o tempo do outro, tempo de estar disponível para o 

mercado, e ao dedicar tempo para si mesmo, como o tempo livre, o homem pode se sentir inútil. 

Ao interrogar se ele tem exercido esse tempo livre, ele respondeu:  

"(risos)... Sempre tenho, quando meu filho está dormindo... (risos)... e não tem outra 

coisa para fazer, geralmente à noite. Durante o dia não tenho não. Por exemplo, minha esposa 

tem que vir para universidade, tenho que acompanhar, tenho que vir com ela, ficar com meu 

filho um tempo...".  Ao questionar se em algum momento ele não fazia nada de fato, ele 

respondeu que, por algumas horas, sim. E então complementou: "Geralmente eu fico 

pesquisando editais do mestrado, até para minha esposa também, e me inscrevendo em 

programas de trainee, que é o tempo que eu tenho. Procuro emprego, estou fazendo um curso 

de Excel Avançado também que é para minha área, e é isso... marcando as consultas do meu 

filho... (risos)". 

Inquietei-me enquanto ouvia e transcrevia a entrevista do Engenheiro. Seria dizer que 

tempo livre é apenas um tempo para fazer outras tarefas ainda relacionadas ao mundo do 

trabalho? Será que em algum momento, de fato, estamos livres das "obrigações" cotidianas? E 

conseguiríamos nos demorar um pouco nisso sem nos sentirmos mal por demandar tempo a 

apenas estar parados? Será que, assim como ele, nós estamos sempre em busca de fazer algo? 

Questiono-me verdadeiramente sobre isto. É possível parar um pouco?  
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Heidegger (2012) nos ajuda a pensar nesse modo de viver do humano, “trabalhamos 

aqui e habitamos ali. Não habitamos simplesmente. Isso soaria até mesmo como uma preguiça 

e ócio. Temos uma profissão, fazemos negócios, viajamos e, a meio do caminho, habitamos ora 

aqui, ora ali" (p. 127). 

Ou seja, nosso modo de ser vai se desvelando à medida em que habitamos, em que 

construímos e cultivamos. E assim agimos, sempre em resposta ao apelo e à provocação de ser. 

Se recorrermos a Lucius Annaeus Séneca (4. a. C.), escritor romano, um prenúncio do que seria 

nomeado posteriormente como tédio existencial aparece em seus escritos. Em se tratando dessa 

inquietude que nos acompanha e diante do fazer nada, ele nos provoca quando reflete que a 

alma humana não consegue se fixar no nada. E isto pode piorar se procuramos o ócio, visto que 

sem as atividades que nos distraem constantemente, podemos ficar angustiadamente entregues 

a nós mesmos, à nossa própria condição, e isto tornaria tudo o mais insuportável, da solidão ao 

espaço físico à nossa volta (Pó, 2015).   

A busca pelo que se ocupar, desde as tarefas cotidianas até o trabalho formal fazem parte 

da nossa cultura. Nascemos e crescemos imersos num ideal de dedicação ao desenvolvimento 

pessoal e profissional. Na história do Engenheiro, não foi diferente. Ele relata: 

“Desde que eu era novo meus pais sempre deixaram claro que eles não podiam me dar 

tudo o que eu queria, que iriam investir na minha educação, que não iriam pagar colégio 

particular a vida toda, sempre deixaram tudo claro e eu absorvi isso. Nos estudos nunca fui 

reprovado, passei nos vestibulares que eu fiz, então eu sempre fui adepto do trabalho, da 

meritocracia, de estudar realmente, e conseguir as coisas através do trabalho e do meu esforço 

também”.  
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Nesse sentido, seu futuro e suas conquistas, para ele, dependem de seu esforço e 

dedicação e, consequentemente, ele só se sentirá realizado ao atingir estes propósitos. Por estar 

sempre disposto ao mundo do trabalho, digamos assim, o entrevistado relata não ser cobrado 

por sua família a conseguir logo um emprego. Contou que, desde os 18 anos, somente agora 

está sem trabalhar, deixando fora apenas o ano que passou em outro país, e que ainda assim 

estagiou durante um tempo. É tudo uma questão de escolha e de “correr atrás”, tendo como 

grande foco da sua vida ser engenheiro.  E, a depender deste destino, ele modifica sua vida: 

“Isso vai impactar diretamente a minha vida pessoal porque, não obrigatoriamente o 

que eu conseguir vai ser aqui, então isso vai mexer comigo e com a minha família, vão ser 

várias decisões importantes para nós [...] me adapto em função do trabalho. [...] Ele está em 

primeiro lugar, é fundamental. Eu preciso do trabalho para organizar outras coisas, do 

contrário eu não consigo”. 

É inegável a importância do trabalho na vida dele, assim como na de todos nós. A 

literatura, no decorrer da história da humanidade, já coloca o trabalho como fundante, e 

Heidegger (1959/2012) nos convida também a pensar em como nos constituímos a partir de tais 

pressupostos que, como diz ele, são metafísicos, e este caminho acaba por ser tornar nosso 

destino comum. A metafísica nos apropria, ainda de uma maneira velada, do esquecimento do 

ser. 

 

Como ser vivo trabalhador, o homem deve errar pelo deserto da desolação da terra. Isto 

pode ser um sinal de que a metafísica acontece com propriedade a partir do ser ele 

mesmo e a superação da metafísica acontece como sustentação do ser. Na ordem 

metafísica de hoje, o trabalho alcançou a objetivação incondicional de todo vigente que 

vigora na vontade de querer (p. 62). 
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E é nessa condição que a função que ele visa exercer se torna quem ele é: “Eu me vejo 

como O Engenheiro... em primeiro lugar”. Momento da entrevista que eu questionei o fato dele 

se ver como um título, provocando-o ao seguinte pensamento: “se você é o engenheiro, mas 

nem todo engenheiro é você, como isso se dá? ” E ele respondeu: 

“É... desbalanceado... (risos)... eu nunca fiz essa reflexão, estou parando para pensar 

nisso agora. Mas é como eu falei, se eu não conseguir exercer essa profissão, vai ser muito 

impactante na minha vida porque realmente é uma parte bastante importante, dediquei muito 

tempo à isso, e espero conseguir ser bem-sucedido na carreira que eu escolhi. Isso é 

fundamental para mim”. 

E é neste ponto que eu abro um importante questionamento sobre qual o espaço do Ser? 

Em primeiro lugar ele se coloca como uma tarefa que exerce, num sentido de utilidade; assim, 

como questionei na proposta deste estudo, o sentido da vida está nas atividades práticas que 

realizamos? Questionar o Ser e tentar defini-lo é uma proposta que, de imediato, parece para 

mim impossível de se fazer. Em certos momentos, quando fazemos a pergunta “quem sou eu?”, 

comumente iniciamos a resposta a partir daquilo que realizamos. E nesse sentido Heidegger 

(1959/2012) nos fala: 

 

Costuma-se pensar "ser" como a objetividade, num esforço de se apreender a partir daí 

o "ente em si" e assim esquecer de se perguntar e dizer o que se entende por "ente" e 

pelo "em si". O que "é" ser? Devemos perguntar ao "ser" o que ele é? Ser fica fora de 

questão, autoevidente e, portanto, impensado. Mantém-se numa verdade, de há muito 

esquecida e infundamentada (p. 73). 
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Dessa forma, estar sem trabalho acaba por se caracterizar em uma limitação diante do 

mundo e, consequentemente, de poder-ser. E é nesse ponto que o desemprego pode chegar a 

ser visto como um modo de estar ruim para quem vivencia essa experiência. Para o entrevistado, 

o desemprego e têm uma representação: 

“Eu acho é ruim para todo mundo, afeta todo mundo de uma forma negativa. 

Felizmente eu não estou sendo tão afetado assim porque, querendo ou não, minha família tem 

algum recurso que pode me apoiar nesse momento e minha esposa também, então eu não estou 

sofrendo tanto com isso, não estou sentindo tanto assim... Mas às vezes eu me coloco no lugar 

de pessoas que não têm esse auxilio e realmente é um perrengue complicado de você superar, 

depende do tempo que você está desempregado, isso vai só acumulando, uma bola de neve. E 

realmente serve de motivação para você fazer coisas que você não faria, criminalidade, por 

exemplo, ou até algo além, algum tipo de dano contra você mesmo. Gera uma pressão”. 

 Ou seja, mesmo que para ele este período não se caracterize ainda como uma 

experiência totalmente limitante, ele considera que a depender das condições e do tempo isso 

pode tomar proporções cada vez mais difíceis e ruins, possíveis geradoras de angústia e 

sofrimento. E sendo uma pessoa recém-graduada, chama atenção ao fato de que a possibilidade 

de não conseguir um emprego não é discutida durante a própria graduação.   

“Não há nenhum acompanhamento em relação a isso, [os professores e a instituição] 

já preparam você como se fosse sair direto para o mercado de trabalho. [...]. Inclusive nesses 

últimos anos em que o desemprego vai só aumentando isso não é mencionado nenhuma vez 

pelos professores, pelo departamento, eles sempre tentam fazer alguns cursos para poder 

qualificar ainda mais fora da graduação, mas não há nenhum acompanhamento em relação ao 

não-trabalho”. 
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Por este caminho, é possível ampliar o olhar e perceber o fenômeno do enorme número 

de jovens bem qualificados e sem oportunidades de trabalho que encontramos nas matérias de 

jornais e televisão. Um destino que já se tornou bastante comum a todos, se atentarmos para 

estatísticas e notícias em geral, mas que não traz nenhuma garantia. Questiono-me até um pouco 

angustiada: E se, assim como a formação superior não tem garantido empregabilidade, a 

constante qualificação não o fizer?  

A conclusão da graduação é um momento de ruptura e, para ele, trouxe importantes 

significados: 

 “Assim que eu me formei eu me senti aliviado, mas por outro lado pressionado para 

conseguir um emprego de engenheiro. Agora que eu tenho o título não falta mais nada, agora 

eu tenho todas as capacidades para conseguir um emprego num lugar que me pague bem e me 

possibilite esse desenvolvimento de carreira que é o que eu tanto quero”. 

E esta fala me fez pensar que seu caminho já está por ele traçado, com objetivos e metas 

bem definidos. Para o engenheiro, o desemprego é um tempo de passagem, que praticamente 

em nada contribui ou acrescenta a seu ser, como refletido anteriormente, um tempo relacionado 

a inutilidade. 

Neste percurso, o desemprego representa apenas um espaço entre a graduação e o 

trabalho, momento este em que ele se encontra formado e considerado pronto. Para Heidegger 

(1959/2012), estar formado se apresenta como: 

 

Propor e prescrever um modelo. Desenvolver e transformar disposições previamente 

dadas. A formação apresenta ao homem um modelo para servir de parâmetro à sua ação 

e omissão. Toda formação necessita de um paradigma previamente estabelecido e de 

uma posição orientada em todas as direções. Ora, estabelecer um ideal comum de 



 
 

 

 
 

81 

formação e garantir-lhe o domínio pressupõe uma situação inquestionável e estável em 

todos os sentidos. Esta pressuposição, por sua vez, há de se fundar por uma fé no poder 

irresistível de uma razão imutável e seus princípios (p. 58). 

 

Sendo assim, continuar a busca a partir da sua formação lhe dá, por assim dizer, um 

chão e um horizonte, que precisa abrir possibilidades reais para que ele encontre um lugar onde 

possa Ser Engenheiro, visto que, neste dado momento, isto é determinante no percurso de sua 

existência. 

 

5.2. A “não” Psicóloga 
 

“Às vezes eu me perco, eu não me sinto nada psicóloga”. 

 

A segunda entrevistada deste estudo é uma moça de 23 anos, recém-graduada no curso 

de Psicologia há 1 ano do período da entrevista. Diferente do primeiro participante com relação 

à sua profissão, ela relatou não se sentir psicóloga devido a não identificação com grande parte 

das áreas do curso. O fato de não ter conseguido trabalho desde a sua formatura a deixa bastante 

sensível: 

“Eu estou bem sensível, se eu me emocionar você acolha! Faz um ano que eu estou 

desempregada e já fiz algumas entrevistas de trabalho, mas que não deram certo, não é à toa 

que eu estou aqui”. 

A linguagem é envolta pela complexidade da experiência. Apontando para uma reflexão 

de um momento difícil para a participante, não poderia esperar que ela não se afete ao entrar 

em contato com o que lhe é tão caro neste momento: viver num mundo em que se sente 

“excluída” por estar vivenciando o desemprego. Como afirma Dutra (2002): “através da palavra 
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pode-se abordar ou encontrar a experiência, a existência, o ser-aí, o ser-com. A linguagem, 

trazendo o sentimento à tona, revela também a situação, ou o contexto situacional, já que todos 

estão relacionados entre si” (p. 373). Assim, ela inicia sua história a partir das escolhas no curso: 

 “Das áreas de formação da Psicologia, eu tinha muito mais afinidade com a parte de 

RH, gestão de pessoas, sempre tive muito interesse e me especializei muito nisso dentro da 

universidade, em base de pesquisa, iniciação científica, tudo nessa área. Então quando eu saí, 

a minha ideia era justamente focar em empresas, empresas particulares, para trabalhar nessa 

área de RH. No momento que eu saí da universidade, eu pensei “pronto, o que é que eu vou 

fazer agora?” Lançar currículos...” 

E assim ela iniciou seu projeto, distribuindo currículos, fazendo cadastros em empresas 

que fazem seleções, grupos de WhatsApp e, com o tempo, seus amigos também a indicavam 

vagas, etc. Podemos aproximar a reflexão sobre esse momento com parte da entrevista do 

primeiro participante sobre este o momento em que a crença persiste no valor da econômico, 

na disponibilidade para o mercado e não um momento de vivência do tempo livre. O tempo útil 

é o tempo produtivo e, sem trabalho o indivíduo se sente parado. 

A fala da participante também nos aponta ao modo como atualmente as universidades 

vêm estruturando os cursos. Vemos uma tentativa de aproximação da educação para a formação 

profissional com o mundo do trabalho. As universidades, em sua maioria, já começaram a 

procurar estruturar a realização de atividades teórico-práticas, de uma maneira ativa e criativa 

por meio do intermédio da organização de setores como empresas “júnior”, programas de 

formação continuada, mestrados profissionalizantes, extensão universidade-empresa, etc 

(Prette & Prette, 2003). 
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A identificação com a psicologia organizacional a inclinou para um caminho dentro da 

gama de áreas que a psicologia oferece, e a motivou até a conclusão do curso, momento em que 

acreditava estar “pronta” para o mercado de trabalho.  

Neste momento, não só para ela, para a maioria dos jovens podemos ver o quanto se 

tornou comum um certo modo de agir ao concluir o curso que se detém na busca por vagas de 

emprego, o hábito de distribuição de currículos e até mesmo a busca pela continuidade nos 

estudos, em cursos de pós-graduação. Tornou-se uma espécie de cultura de pós formação, 

considerada por muitos um ritual essencial neste momento de transição e que também é, 

aparentemente, o que acaba por alocar os que estão no mesmo período. No seu caso, ela decidiu 

fazer MBA “para não ficar parada, e para ter mais alguma coisa para agregar no meu 

currículo”, porque somente a formação é, considerada, muito pobre hoje para o mercado. 

“Nos primeiros meses foi difícil, estava difícil para todo mundo, eu tenho algumas 

amigas que se formaram comigo nessa área, então a gente estava procurando juntas, fizemos 

várias entrevistas, junto, separado, enfim....” 

E depois ela reflete que cada uma foi fazendo sua escolha, uma viajou para fazer 

intercâmbio, outras mudaram de área, outras fizeram concurso e outras, como ela, continuam 

desempregadas. O que podemos pensar aqui é que, providenciando seu poder-ser ela também 

vai encontrando no ser-com-os-outros que estão na vivência do desemprego um lugar, mesmo 

na ausência da concretude de seu projeto que é trabalhar. Como refletem Roehe e Dutra (2017), 

inspirados na filosofia de Martin Heidegger (1889 – 1976): “o Dasein existe sempre em função 

de um poder-ser que, embora ainda não realizado, já o caracteriza de fato. O futuro (porvir) está 

sempre implicado, constitui as ações (presentes), uma vez que o ser humano antecede-a-si-

mesmo” (p. 35).  
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Sabendo que as várias instâncias da formação profissional não dão conta de garantir a 

entrada no mundo do trabalho, aparece a possibilidade da constante formação para minar esse 

caminho, principalmente no que se trata da dificuldade que estamos discutindo nesse estudo, o 

encontrar-se no nada. Nesta vivência, são diversos os sentimentos que permeiam sua 

experiência, e ela relata como se sente: 

 “Triste... eu tive vários momentos. Primeiro, há dois anos, quando eu estava entrando 

no último ano do curso, eu estava desesperadíssima, porque eu já [pausa], vou me emocionar 

[choro], porque faz tempo que eu não falo sobre isso... desculpa... mas... eu estava super 

desesperada, e eu busquei terapia, um acalento e tal, e foi ótimo, muito bom, foi ótimo fazer 

terapia na fenomenologia, eu adoro. Resolvi o problema inicial, foi ótimo, [choro diminuiu] a 

gente conversou sobre várias coisas, sobre a questão de viver o momento, né? Porque eu sou 

muito célere, minha terapeuta disse que eu sou muito acelerada, porque ainda faltava um ano 

para eu me formar, ainda tinha muita coisa para viver, e eu estava muito preocupada, então 

assim, eu acolhi isso, ressignifiquei, e fiquei bem mais tranquila durante o último ano. 

Inclusive, esse último ano que eu passei já desempregada, eu estava muito tranquila porque eu 

acho que foi justamente por esse trabalho que eu fiz comigo mesma e com ela (terapeuta)”. 

Neste processo, para a participante, a esfera psicoterápica se tornou um dos recursos 

viáveis para lidar com a vivência iminente da conclusão do curso e a posterior ameaça do porvir. 

A possibilidade de acolhimento das experiências de incerteza, desalojamento e celeridade, 

advindas das frustrações do contexto de mundo e de desemprego, a ajudaram a encontrar novos 

sentidos. 

Uma pesquisa realizada junto ao Serviço de Aconselhamento Psicológico (SAP) do 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (Menezes Júnior et al., 1999) levantou 

algumas questões sobre o sofrimento derivado das dificuldades dos clientes nas relações de 
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trabalho e desemprego, no contexto da psicoterapia. No cerne das pessoas que ainda não haviam 

ingressado no mercado de trabalho, metade delas eram estudantes de graduação e pós-

graduação, para quem as limitações do mercado aparecem como fonte de ameaça e medo. Foi 

percebido que a referência a esses “temas” era um tanto sucinta e lacunar, entendendo que as 

questões trazidas para a psicoterapia relacionadas ao desemprego acabam aparecendo como um 

pano de fundo ou como uma circunstância advinda de conflitos relacionados à experiência e 

sua singularidade (Sato & Schmidt, 2001; Schmidt, 2004).  

Estamos inseridos num contexto de mundo em que o tipo de pensamento dominante é o 

que Heidegger chamou de calculante, pensamento este que envolve o planejamento, cálculos e 

tentativas de previsão. Portanto, torna-se adequado aos afazeres e práticas cotidianas uma 

urgência, uma eficácia e até mesmo rapidez, para que se elimine a espera e o sofrimento (Dutra, 

2013).  

Ao iniciar o movimento de busca e espera, ela relata que para algumas entrevistas ela 

criou expectativas, enquanto para outros ela realizou apenas para não deixar passar. Assim, a 

entrevistada se deparou com possibilidades e dentre elas cogita escolher. Heidegger (2012) 

ajuda a refletir os processos de escolha que nos solicitam. Para escolher, precisamos colher. 

Colher possibilidades, não apenas juntar. Por vezes, podemos ficar presos num constante 

ajuntar, sem considerar o “mais” que há no colher, “por não lhe vir acrescentar-se de fora e, 

muito menos ainda, por lhe ser o último ato, servindo-lhe de conclusão” (p. 185).  

Ao colher as possibilidades que nos fazem sentido, temos o recolhimento, abrigando-

as. Este já é, por si só, um processo de seleção. Como nos fala Heidegger (2012), “escolher (no 

alemão: Vorlese, a escolha prévia) é, pois, o primeiro de tudo, o primordial em todo abrigar, 

que constitui a essência de uma colheita. Pois nele se insere a seleção, que subordina a si todo 
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ajuntar, todo recolher, todo albergar” (p. 186). Porém, este processo lhe gera também um 

cansaço, diante do sentimento de “ver o tempo passar”. 

“Mas eu acho que como já faz um ano, essa coisa da temporalidade pesa. Eu penso 

assim “caramba, já faz um ano que eu estou desempregada”, inclusive agora quando fez um 

ano da colação, as minhas amigas estavam super comemorando “êh! Faz um ano, não sei o 

quê”, e pra mim foi péssimo porque... (chorando) faz um ano que eu não faço nada, e, 

engraçado, eu tô super altos e baixos (choro pausou). Hoje eu estou chorando aqui com você 

porque acho que faz muito tempo que eu não falo sobre isso. É uma coisa que eu sinto sozinha 

(chorando)”. 

Encontramos nesta fala da participante aquilo que já havíamos discutido um pouco 

anteriormente, a questão do “fazer nada” e o que isto representa. Desta vez, para ela, aparece 

não como uma completa inutilidade, mas como uma vivência do ócio, de não estar fazendo o 

que deveria. E ela segue sua reflexão sobre este momento: 

“No início, eu me sentia muito a... como é que eu posso dizer... não é inútil não, é ociosa, 

pronto. Porque eu vinha de uma carga extensa de trabalho, tipo, eu era aquela pessoa que 

fazia curso de inglês, era da Empresa Junior, era muito envolvida no MEJ (Movimento de 

Empresas Juniores), fazia coisas além disso dentro da universidade, eu era bolsista de 

iniciação científica, fazia estágio, e ainda tinha as disciplinas. Então assim, tinham momentos 

da minha vida em que eu fazia muita coisa, de manhã, de tarde e de noite. É, aquela coisa da 

“síndrome do aposentado", é bem isso, entendeu? Você tem aquela rotina e depois você pára 

e fica dentro de casa. E, poxa, ficar dentro de casa sem fazer nada é um saco, você tem um 

convívio maior com a família, etc... aquela coisa.”. 
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Podemos resgatar um pouco também do que Arendt (1981) nos aponta sobre a condição 

humana em sociedade, vinculada ao exercício do trabalho. No mundo moderno, para as pessoas 

que se encontram na dinâmica de busca pela sobrevivência o labor se tornou uma atividade 

generalizada que promove de certa forma uma condição de vida. Em contrapartida, a 

abundância e sofisticação que podem ser gerados por ele não são gerais. Assim, o ter se 

sobrepõe ao ser. Para Arendt (1981), o conceito de Ser deu lugar ao Processo, “algo cuja 

existência pode apenas ser inferida da presença de certos fenômenos” (p. 310). 

Os processos ganham lugar, e não as ideias. Os modelos, assim como as formas das 

coisas que são criadas são os guias das atividades que se devem fazer, que devem ser fabricadas, 

são portanto as atividades do homo faber (Arendt, 1981). Não estar imersa nesses modelos gera 

na participante o sentimento de “nada” porque, ao que parece, as outras atividades que realiza 

não estão inseridas nos moldes estabelecidos como úteis pelo mundo do trabalho. E ela explica 

o que, para ela, é considerado esse “fazer nada”: 

 “Ah, não fazer nada é não fazer nada em termos de trabalho, tipo, “ah, vou fazer uma 

planilha, vou planejar um treinamento, vou planejar uma aula, ou fazer uma pesquisa, tabular 

dados” (risos), que era o que eu fazia muito na iniciação cientifica. Ler textos de estudos, 

estudar pra uma prova, enfim, N coisas.. Porque fazer coisas, eu fazia, tipo assim, assistir TV, 

assistir a uma série, sair com meus amigos... saí muito nesse período. E iniciei o MBA, 

justamente para não ficar tão ociosa”... 

Ao encontrar uma atividade que lhe fazia sentido tornou aceitável que o trabalho formal 

ficasse em segundo plano, visto que isto possibilitou que ela se dedicasse à outras atividades 

que gostava. Ao finalizá-las, encontrou-se na vivência do desemprego e os sentimentos 

advindos desta começaram a aparecer. 
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“Depois do carnaval então, que é quando o ano começa, é que o negócio vai pegar, 

porque é aquela coisa: "poxa, um ano desempregada, e agora? O que eu faço?" (emocionada) 

e eu tenho mistos de sentimentos, como eu falei. É muito sentimento, é muito sentimento. Somos 

humanos, temos muitos sentimentos. Hoje eu me acostumei muito com a rotina do ocioso, não 

do ocioso assim, mas, de assistir séries o dia todo, ver televisão, sair, sei lá, fazer coisas...” 

É sabido que o ócio é tão antigo quanto o trabalho, mas é somente com a Revolução 

Industrial que houve a separação entre tempo-espaço de trabalho (produção) e lazer (atividades 

contrárias ao trabalho), sendo tomado como um tempo para dedicação às atividades que se 

voltam para o reestabelecimento do bem estar (Aquino e Martins, 2007).  

Lançada neste constante tempo livre, ele perde o sentido de ser um tempo livre do 

trabalho, e torna-se apenas a vivência do ócio. A entrevistada traz, aqui, uma visão construída 

e cheia de novos significados para isto, até mesmo com cunho positivo, mesmo que lhe custe 

um pouco “caro”. 

 “Tenho vivido no tempo livre. Hoje eu vivo no lazer. Então assim, eu me acostumei 

muito com isso. Hoje eu tenho preguiça de fazer algumas coisas, sabe? Eu tive uma entrevista 

essa semana, de trabalho, que era pra fazer uma palestra, apresentar um case. Inclusive ainda 

não sei o resultado dessa entrevista, mas enfim... e eu pensei "aff, que preguiça de fazer o 

treinamento" e era um treinamento de 10 minutos, e eu "aff, que preguiça"... eu tenho preguiça, 

sabe? E essa vaga é para trabalhar em um bairro muito distante do meu. A carga... o salário 

não é uma coisa que rende... é algo que hoje em dia está ruim para todo mundo, mas que eu 

até já me acostumei”.  

Encontramos em seu discurso o reflexo das dificuldades que o mercado de trabalho vem 

apresentado, como elevada carga horária e baixos salários. Aspecto que, a depender da 
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necessidade, pode adiar a entrada dela e de jovens em geral que tendem a optar por esperar 

encontrar condições melhores de trabalho, adiando a entrada no mercado. Assim, ela foi se 

acostumando ao ócio como experiência negativa, e o sentimento de impotência vem a tona. 

Pensando nisso, surge para um mim uma questão diante do cenário do jovem atual que 

está vivenciando o desemprego: como escolher entre estar excluído da lógica e, portanto, ser 

considerado inexistente ou assumir uma forma de trabalho muitas vezes precária para se inserir 

economicamente na sociedade? É um dos pontos que a entrevistada reflete: 

 “Inclusive com as propostas de RH, que eu esperava mais, e é bem aquém da média 

salarial, foi uma coisa que eu também me choquei um pouco quando eu saí para o mercado e 

a carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, mas eu percebi que não era 40 horas 

semanais, era mais, sabe? Porque é 40 horas semanais, mas era segunda a sábado, já não é 

mais 40, é 44h. E eles dizem "ah, mas você tem um dia de folga, alguma coisa assim, ou a gente 

tem treinamento de 6 as 7 da noite, etc", E eu já vi que não era. Era meio complicado o negócio. 

Quando eu cheguei em casa, eu pensei "ah, não quero esse negócio não", inclusive eu estou 

com esse sentimento, não quero passar nessa vaga. Hoje em dia eu quero uma coisa mais light 

entendeu? Estou meio exigente de vaga, e também porque não me chamaram, não sei mais...” 

Nesse caminho, ela passou por muitas experiências, seleções durante todo o ano, umas 

com critérios mais significativos, outras na expectativa de apenas ingressar logo no mercado de 

trabalho, e me parece que essas experiências deram à entrevistada outra possibilidade: a de 

começar a selecionar as empresas. O que passou a ocorrer foi que não era mais somente uma 

seleção de “lá para cá”. Pelo que ela estava trazendo, ocorria uma escolha “daqui para lá”. Como 

citei anteriormente sobre a escolha, agora não era só um ajuntamento de vagas de emprego, é 

um colher e recolher. 



 
 

 

 
 

90 

Nesse tempo, a possibilidade de vivenciar e se adaptar à nova rotina ganha espaço, 

trazendo também o “ócio” como possibilidade. 

“Hoje no meu dia-a-dia eu tenho compromisso com a academia, com o exercício físico, 

vou voltar agora para o MBA, e o resto não, é só assistir série, assistir filmes, e eu adoro. Na 

real, eu adoro! Se eu pudesse ganhar dinheiro eu estaria super ganhando, mas é o que o mundo 

todo quer, ganhar dinheiro assistindo série (risos). Então assim, hoje eu adoro mesmo. Eu 

passei da fase de tipo... enfim, é isso que eu estou dizendo, as vezes eu tenho preguiça das 

entrevistas de emprego. Eu tenho preguiça de sair de casa, porque eu queria ver outro episódio 

de serie, aí acho que mudou um pouquinho com relação ao sentimento”. 

O movimento que aparentemente se desvela aqui é de como a escolha passa a acontecer, 

se movendo agora em torno de “o que será melhor?” “para quê vou me mobilizar a outra 

experiência apenas pelo trabalho”? Esse aspecto me convocou a pensar e refleti junto com a 

participante nesse momento da entrevista, visto que durante sua fala ela relatou em dois 

momentos, dois pontos diferentes: a preguiça em realizar algumas entrevistas e, antes disso, 

afirmou ser uma pessoa extremamente ativa. Questionei: “o que você acha que essa preguiça 

representa? Ela é de fato uma preguiça?” E ela seguiu sua fala:  

“É, eu não sei... eu estava até me analisando esses dias, a gente se analisa um pouco 

né? (Risos) De início é porque eu acho que eu me acostumei com uma coisa, então quando 

você muda um pouco, você sai um pouco dessa culpa, dessa linha reta, você cria curvas, e é 

um pouco diferente da sua realidade. É como uma resistenciazinha, pronto, é uma resistência. 

Então assim, como eu estou muito acostumada a essa rotina de série, isso me criou uma 

resistência, e eu penso "poxa, acordar, fazer o trabalho e tal", o que antes era o contrário. Eu 

já fiz tantas entrevistas e eu já tive tantas frustrações, eu não quero fazer mais, entendeu? 
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(Emocionada) eu já estou criando uma resistência. Ao fim, eu vou ter o trabalho de fazer os 

slides, entendeu, para não dar em nada? Eu acho que eu já estou nessa fase”. 

Passar por todas essas vivências proporcionou à entrevistada questionar o seu lugar. 

Além disso, aparentemente ela se deu conta de que trabalhar é dispor-se a exploração do tempo, 

como facticidade do sistema de mercado. No início, ela imaginava que iria para entrevistas 

sozinha, que teria tempo e espaço para planejar, até que se deparou com um mercado que a 

apresentou outras possibilidades, mais inóspitas, inclusive. 

“Eu me deparei com isso, com a questão da expectativa e da realidade, do que eu via 

na academia e do que eu via no mercado. Acho que é isso, hoje em dia essa coisa da preguiça 

é também uma resistência de "poxa, eu já fiz tanta coisa..." É uma falta de vontade, de deixar 

de assistir a minha série, momento em que eu estou ali, no conforto da minha casa, com comida, 

televisão, com tudo, para trocar de roupa, me arrumar, gastar gasolina, e ir lá na "PQP", 

desculpa o palavrão, fazer uma entrevista. De repente, me deparar com mais dez pessoas super 

incríveis e que eu as contrataria. Então, poxa, porque eu fui chamada? Sabe? Não era nem 

para estar lá...  Gastar esse tempo, essa disposição, disponibilidade, gastar meu tempo fazendo 

slides, acordando cedo, enfim, estudando, para ir e receber um não. Sabe?” 

A frustração diante do que era esperado, o desejo de que tudo fosse diferente, a 

dificuldade de lidar com os sentimentos de estar fora do mundo do trabalho, tudo isso foi 

transformando seu olhar diante de uma espécie de fracasso sob a lógica que antes parecia estar 

bem estabelecida. Lógica esta que é comum a todos nós que passamos por essa experiência de 

trilhar um caminho até o mundo do trabalho, iniciado na pré-escola e seguido até a conclusão 

do curso na universidade.  
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Tudo isso tende a nos direcionar e me parece que acabamos por idealizar um futuro 

acessível e controlável, se cumprirmos todas as etapas. Porém, ao chegarmos na conclusão do 

curso, este caminho se mostra repleto de lacunas e não dependente apenas de nós mesmos, 

como nos ensinaram.  

“A universidade não me preparou e tipo, eu acho que na verdade a gente é... sendo bem 

pejorativa agora, bem, como é que eu posso dizer? Preconceituosa. Dando uma opinião bem 

estereotipada, que eu não sou essa pessoa, mas, hoje a gente entra numa faculdade, e eu penso 

"poxa, eu passei cinco anos estudando para ganhar menos do que uma pessoa que trabalha em 

loja de shopping", por exemplo, entendeu? Isso é real. Tem pessoas que eu conheço que 

trabalham em shopping, com metas, comissão, um trabalho exaustivo, mas as vezes a gente tem 

um trabalho mais exaustivo para ganhar R$1400 enquanto uma pessoa que está em shopping 

ganha R$2000, às vezes, entendeu? Então eu acho isso super feio, assim, e eu acho que isso 

me ajudou a ser bem crítica com relação, sabe?” 

Ou seja, a crise econômica que estamos vivenciando tem contribuído significativamente 

para que as dificuldades de empregabilidade aumentem, atingindo até mesmo aqueles que já 

estavam empregados. Além da constante frustração nas buscas, vemos como o mercado de 

trabalho não está favorável, e a psicologia não está fora: 

“Eu me frustrei muito com a psicologia de um modo geral. Porque, primeiro, a nossa 

área de RH, muitos administradores fazem, então as empresas buscam as vezes especialização 

em outras áreas. Hoje eu vejo muito mais ofertas de trabalho em que constam Analista de RH: 

Administrador, Psicólogo e etc. Tem muitos concorrentes administradores e, hoje, a parte de 

departamento pessoal, em que algumas empresas unem RH com DP (contabilidade, FGTS, 

aposentadoria, férias) é uma coisa que eu nunca vi. E eu me frustrei muito com a psicologia, 

acho que por isso”.  
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A Psicologia é comumente definida a partir de suas áreas, e estas vêm sendo definidas 

como um conjunto de ações e atrelamentos teórico-metodológicas a que os psicólogos se 

identificam. O que podemos observar atualmente é que o local de trabalho tem definido muito 

mais a prática do que o exercício profissional e as referências teóricas dos trabalhadores. A 

própria diversidade da Psicologia foi sendo estabelecida a partir dos locais onde já haviam 

profissionais exercendo essas funções, logo, esses territórios foram se tornando as áreas 

predominantes da Psicologia (Fernandes, 2016). Nesse sentido, podemos pensar que lacunas 

vão surgindo em torno da prática psicológica possibilitando inclusive que muito do exercício 

da profissão possa ser abarcado por outras especialidades, visto a complexidade do mercado de 

trabalho. 

Por conseguinte, ainda que haja um consenso entre as definições das áreas da Psicologia, 

o objeto de intervenção profissional não se destina ao pertencimento de uma área, tornando 

cada vez mais complexas as definições de cada campo (Fernandes, 2016). Aqui, vemos que a 

participante se identifica com algumas funções de trabalho a partir dos lugares em que exerce 

determinadas funções, mas os pressupostos e fundamentos da própria psicologia não aparecem, 

desvelando a sensação de não pertencimento a ela.  

“Às vezes eu me perco, eu não me sinto nada psicóloga, sabe? Estando aqui com você, 

muitas coisas que eu falo eu penso "poxa, isso é pura psicologia". A linguagem da gente hoje 

e tal... Eu estava num grupo de amigas da faculdade, e tinha umas questões, e minhas amigas 

tiraram o dia para falar sobre isso, e começaram a conversar. Depois que eu entrei eu fui ler 

a conversa. Menina, era uma análise via Whatsapp! A conversa, o entendimento. Eu disse 

"gente, primeiro eu sinto muito orgulho de vocês, vocês são muito psicólogas", porque se eu 

não fizesse psicologia, se eu lesse aquela conversa eu não ia entender metade do que o povo 

estava falando. Porque para a psicologia como um todo, a gente que é psicólogo tem o quê? 
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Essa parte da escuta, o acolhimento, independentemente de qualquer área. E às vezes o povo 

chega "ah, você é psicóloga" e eu penso "não" ou então realmente eu digo "não, eu sou mais 

de outra área...". Às vezes a pessoa diz "ah, você está atendendo? Você está me analisando" e 

eu digo "não minha gente, não é assim" é aquela coisa do estereótipo da psicologia, e não é 

assim. Eu sou da área de RH”. 

Referindo-se à habilidade de escuta como uma das ferramentas mais importantes do 

profissional psicólogo, independentemente da área, e sua inclinação para a área do RH como 

algo externo acentua suas questões diante do curso. E aqui, é importante salientar que essa 

suposta dicotomia entre a formação e a prática de um modo geral reflete as próprias 

características dos cursos de Psicologia, visto sua dificuldade de vinculação com a nossa 

realidade (Mancebo, 1997). Como afirma Figueiredo (1995) "não temos uma delimitação 

unívoca do campo, uma compreensão partilhada do que é fundamentalmente nosso objeto" (p.  

96-97). 

Obviamente, muito sobre o campo da Psicologia poderia ser discutido aqui, como não 

se trata do objetivo deste trabalho podemos fazer um recorte entre a área e o mercado de 

trabalho. O trabalho do psicólogo organizacional ocorre, principalmente, em empresas privadas 

(ainda que hajam espaços na rede pública), exigindo dedicação de tempo integral e este modelo 

– assim como os outros campos mais tradicionais da psicologia – ainda é basicamente o mesmo, 

independentemente do local de formação no Brasil. Dessa maneira, o mercado de trabalho 

também vai se apresentando o mesmo, com características homogêneas, não gerando mudanças 

no padrão de ação (Francisco e Bastos, 1992). 

Do outro lado, vemos o avanço técnico-cientifico no mundo no âmbito das tecnologias 

(Antunes, 2000), o que nos leva a considerar e refletir que o cenário está em constate busca de 

responder à demanda do Capital, na tentativa de manter seu crescimento. A partir disso, vemos 
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o mundo do trabalho sofrendo mudanças e, ao invés de assegurar formas de trabalho que 

atendam aos trabalhadores, desenvolveu-se novas formas de submissão ao trabalho, gerando 

maior rotatividade de empregabilidade, empregos parciais e crescimento da atividade autônoma 

(Harvey, 2013; Fernandes, 2016). Não obstante, no atual cenário, é iminente o crescimento do 

desemprego.  

Com essa conjuntura que perpassa a história da participante, ela pôde refletir como este 

momento afeta sua visão de mundo. 

“Acho que tudo transforma a gente, sendo bem sincera. Se você faz uma coisa ou se 

você não faz, isso te transforma. Mas eu acho que transformou. Ainda não sei se positivamente 

ou negativamente, porque eu estou nessa mesma realidade. Mas eu pude olhar com outros 

olhos para muita coisa e isso é definitivo. Eu pude olhar diferente para essa frustração que eu 

tive com a psicologia, da gente ter salário baixo ainda, que é uma área super abrangente, uma 

área que trabalha bastante, mas a gente não tem plano de cargos e salário, a gente não tem o 

piso salarial e isso me frustra muito. E essa visão eu tive mais quando eu estava saindo para 

entrar no mercado de trabalho. Hoje eu sou mais crítica com relação a isso”. 

E assim ela encerra seu discurso, nos permitindo refletir o quanto estamos imersos num 

mundo em que precisamos lidar com a nossa dificuldade de controle, nossos anseios, medos e 

frustrações, onde a única ação que muitas vezes nos cabe é escolher e lidar com um cenário que 

pouco podemos transformar. Viver se torna deixar-vir ao encontro, aceitando a condição de 

estarmos constantemente lançados no mundo. 
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5.3. A Nutricionista determinada 
 

“Essa busca precisa sempre existir, eu não quero parar...  
estou sempre buscando.” 

 

A terceira participante deste estudo é uma moça com idade de 25 anos, recém-graduada 

do curso de Nutrição há dois meses do período da entrevista. Até o momento, nunca exerceu 

nenhuma atividade laboral remunerada, dedicou-se apenas aos estudos desde a escola até a 

formação universitária.  

Durante toda a entrevista ela aparentou bastante focada naquilo que acredita ser um 

caminho a ser seguido e determinada a cumprir seus ideais de vida e de carreira. Por isso, 

chegado o momento em que se graduou e que, idealmente, estaria pronta para começar a 

trabalhar, relata ser esse um momento muito importante, decisivo e difícil. E, assim, começa a 

sua história de como é estar vivenciando essa fase: 

“Estar nessa fase é difícil... É difícil porque fica aquela expectativa, aquela ansiedade 

de "ai meu Deus, acabou a faculdade" e, de certa forma, querendo ou não, você fica com aquele 

peso “agora sou eu que vou ter que entrar mesmo na história”. Porque quando você está na 

faculdade, tem sua família que te ajuda, você tem todo um apoio. Não que depois você não o 

tenha, mas é diferente, o peso agora vai para você. A pressão aumenta...” 

Para esta participante, a entrada no mundo do trabalho não é apenas delimitada pela 

formação superior, assim como para muitos jovens atualmente. A escolha é também destinada 

a oportunidade de trabalho. O que percebemos nessa era é que isso passou a ser mediado pela 

identificação com um curso que promova uma profissão e, consequentemente, um “ser algo”, 

como viemos discutindo até então. Para isso, a faculdade tornar-se-ia um dos únicos caminhos 

determinantes de trabalho. Mas para ela, ser nutricionista não é a única possibilidade, apesar de 

ter escolhido uma faculdade e seguido todo o percurso educacional até o ensino superior. 
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Dois meses antes de colar grau e receber o diploma, a colaboradora iniciara seu processo 

de busca por um trabalho. Relata: 

“De lá para cá eu venho procurando [emprego], levei vários currículos, graças a Deus 

eu tenho quem me apoie, porque se eu não tivesse oportunidade de estar aqui eu teria voltado 

para o interior e tudo seria diferente. Lá eu não teria oportunidade de ficar procurando, nem 

um que não que seja na minha área, nem isso lá eu teria. Aqui eu procuro tanto na minha área 

quanto em outras, para que eu possa ir me mantendo, me organizando, enquanto eu não tenho 

uma oportunidade na minha área. Hoje em dia está muito difícil, ou você tem uma indicação 

ou então tem que buscar alguma coisa para o currículo.” 

Apesar de ter apoio de sua família, inclusive financeiramente, este é um momento que 

ela decidiu buscar por qualquer trabalho que a ajudasse nessa fase de transição. O que cito aqui 

como “qualquer trabalho” é qualquer um que seja remunerado, e este poderia ser em sua área 

de formação ou não, como relata: 

“Para mim, trabalho no momento tem o sentido de estabilidade. Estabilidade 

financeira, para ir me mantendo, me organizando aqui.... No momento, trabalho para mim não 

está só relacionado à minha profissão, está relacionado ao financeiro. Se surgisse uma 

oportunidade na minha área agora seria ótimo, porque casaria a parte financeira com o meu 

lado profissional.... Eu estaria atuando na minha área, seria muito melhor, óbvio. Mas, no 

momento, se eu encontrar um emprego que não seja na minha área, também não vai ser um 

problema, que aí no caso seria o tempo de eu ir me organizando para poder investir na minha 

área profissional”.  

Percebemos o sentido que o trabalho tem para a entrevistada de, prioritariamente, prover 

sustento e, posteriormente, ajuda-la na inserção do exercício do seu fazer enquanto 

nutricionista. Pensando nisso, podemos nos aproximar daquilo que Hanna Arendt (2007) nos 

diz em sua obra A Condição Humana: “o labor assegura não apenas a sobrevivência do 
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indivíduo, mas a vida da espécie. O trabalho e seu produto, o artefato humano, emprestam certa 

permanência e durabilidade à futilidade da vida mortal e ao caráter efêmero do tempo humano” 

(p. 16).  

Neste ponto, o trabalho para a participante não aparece enquanto obra de vida, mas 

como conservante. Para Arendt (2010), a obra é a demanda da existência humana de coisas 

permanentes, duráveis, que se instalam numa temporalidade linear, contrapondo-se ao ciclo da 

vida biológica, onde se podem reconhecer vidas individuais e não apenas a vida em espécie. Ao 

assumir o trabalho como algo temporário, fixado apenas no âmbito da necessidade financeira, 

a nutricionista adia o exercer de sua obra, aquele pelo qual estudou e se preparou por tantos 

anos e que, no momento, não depende de sua determinação. 

Ao perceber que está diante de um cenário que promove o adiar de sua obra, assume a 

necessidade de exercer qualquer trabalho que lhe mantenha financeiramente. Porém, isto 

também ainda não aparece na esfera do possível e, como consequência, ela encontra-se 

vivenciando o desemprego. 

“Nesse momento eu me sinto com muito tempo livre e é horrível, porque quando você 

está na faculdade você está estudando, você está ocupada, você tem o que fazer. No meu caso, 

eu não trabalhava durante a faculdade, e quando eu saí eu fiquei totalmente com tempo para 

tudo. Eu procurei começar a ocupar o meu tempo estudando assuntos que eu não tinha visto 

antes, comecei a fazer alguns exercícios, para poder ver se diminuía mais esse tempo 

livre. Agora eu comecei uma pós-graduação que eu dei graças a Deus porque começou e já 

comecei de novo o meu ritmo de estudos, já voltei a me ocupar. Mas existe um sentimento de 

vazio, de não ter algo concreto para fazer. E esse sentimento fica porque, eu pelo menos 

funciono assim, eu tenho que ter uma coisa para me focar. Como eu estava na faculdade sem 

ter "uma obrigação" eu não me via obrigada a fazer alguma coisa, mesmo sabendo que eu 
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tinha que estar fazendo. Aí agora com a pós eu voltei a estudar tudo de novo, e é importante 

estar me ocupando, sempre”. 

Como podemos encontrar no discurso dos outros participantes, surge para a nutricionista 

também o desconforto que é estar vivenciando o desemprego em um momento determinado 

culturalmente em que os jovens precisam começar a se ocupar do trabalho, obrigação que antes 

era direcionada para os estudos. 

Em desemprego a fragilidade aparece como um mero estar vivo, fútil, visto a ausência 

da execução de uma atividade laboral remunerada. Remeto-me aqui a um questionamento que 

Adriano Correia faz na apresentação à nova edição brasileira de A Condição Humana (2010): 

“Seria possível encontrar uma “vida nua” a qual, separada de tudo, representasse um estado de 

plenitude?” (p. 39). Seria possível vivenciar o desemprego sem que o peso da inutilidade paire 

sobre nós? Onde está a ambição do homem: na obra (e trabalho) ou no dinheiro?  

Diante desse modo predominante que é a busca de renda para consumo e tendo o 

trabalho como praticamente o único meio para tal, vivemos imersos numa lógica que nos 

condiciona a um único caminho e, como reflito através da fala da entrevistada, nos fixa num 

único horizonte de possibilidades, o que pode nos afetar de diversas formas. 

“Ansiedade! Ansiedade eu acho que é a palavra para quem sai assim da faculdade e eu 

acredito que muitas pessoas ficam com esse sentimento, porque recentemente eu estava 

conversando com uma colega minha e ela disse que está desesperada porque não sabe o que 

fazer... não tem vontade de estudar, não sabe quando vai conseguir um emprego, é muito 

complicado mesmo”. 

A imprevisibilidade é um dos fatores mais angustiantes, aparentemente. Com ela, é 

impossível saber quando e como alcançaremos o que almejamos, nos restando apenas o 

planejamento, a construção. Para Heidegger (2012) “construir é edificar lugares. Por isso, 

construir é um fundar e articular espaços. Construir é produzir espaços” (p. 137). A 
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colaboradora buscou construir sua vida através de um caminho que foi sendo determinado com 

o tempo, a partir de suas próprias escolhas, tudo isto em prol de seu crescimento e sua 

independência.  

“Eu sempre tive muita vontade de crescer... porque a pessoa mora no interior, tem 

aquela vida, você está ali, a sua família, os seus amigos, e você se dá conta de que se você não 

fizer alguma coisa, nada vai mudar. Então procurei uma graduação, procurei estudar, e 

sempre tive o interesse de trabalhar, sempre tive vontade de ser independente. Eu sou uma 

pessoa que sempre gostou de ser independente.. Eu sou independente no sentido das minhas 

escolhas, eu só não sou independente financeiramente ainda! E é o que agora eu estou 

buscando: ser independente financeiramente para tomar um rumo”. 

A busca pela independência move a nutricionista, e como a única independência que 

ainda não alcançou é a financeira, ela tem nisso o seu projeto atual de vida. Questiono-me em 

que medida tendemos a colocar a nossa independência financeira como a própria liberdade, e 

não a liberdade de escolha. Parece-me que, neste ponto, ela só poderá continuar escolhendo ao 

passo que tiver um trabalho que lhe provenha recursos financeiros, para então continuar sendo. 

Como busca pela liberdade, a nutricionista determina o próprio trabalho como meio para 

este fim. Difícil me parece pensar que, ao fazer esta determinação, se torne escrava deste 

destino, e que é aparentemente o que a humanidade nesta Era da Técnica vem fazendo. Porém, 

Heidegger (2012) nos convida a refletir um pouco sobre isso quando afirma “o homem só se 

torna livre num envio, fazendo-se ouvinte e não escravo do destino. A essência da liberdade 

não pertence originariamente à vontade e nem tampouco se reduz à causalidade do querer 

humano” (p. 28). 

A determinação de “dar conta da própria vida” significa, em tese, arcar com as próprias 

escolhas e a associação feita em nossa atualidade é, comumente, a de que só seremos capazes 

de sermos responsáveis por nós mesmos quando tivermos dinheiro para isso. Se ampliamos o 
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olhar, ouvimos nas conversas entre pais e filhos a colocação de que “enquanto você (o filho) 

vive sob as minhas custas, deve seguir o que eu (os pais) determino”. A potência de ação se 

torna reduzida ao âmbito familiar, e tendemos a tomar isto como a única verdade, aspecto que 

tem influenciado os jovens a se pressionarem quanto a isso. 

“A minha família me pressiona um pouco... é uma pressão um pouco por parte da 

família e um pouco minha também, porque eu me vejo na obrigação de “agora você tem que 

se arcar, você tem que começar por você”. Eu acho que tem um peso dos dois lados. Porque 

eu vejo assim, eu estudei aqui [em Natal] os 4 anos de graduação com a ajuda da minha família 

e eu vejo assim, eles fizeram a parte deles de me ajudar, agora eu preciso fazer a minha, para 

que eu continue o que eu quero. Entendeu? Que é fazer uma pós-graduação, ir me mantendo, 

e estar sempre procurando algo melhor”. 

Olhando para o mundo sob a ótica do ter-para-ser, tendemos a subordinar o poder-ser. 

Consequentemente, diante do atual cenário, torna-se cada vez mais difícil agir e escolher, como 

reflete a entrevistada: 

“E então esse momento está sendo difícil... difícil porque eu não sei se é o momento em 

que se encontra a economia, o modo como o país está, porque eu fui em várias lojas, lojas de 

shopping, essas lojas comuns que quando eu estava na graduação eu pensava “para trabalhar 

numa loja dessas deve ser muito fácil, a pessoa deve entregar um currículo e daqui a pouco é 

chamada”, eu sempre pensei assim. E agora que eu fui atrás, eu vi que não era. De janeiro a 

março eu entreguei currículo em todos os locais que você puder imaginar, para o que me 

chamassem, eu iria, porque no momento eu estou precisando, estou disponível. E aí, de abril 

para agora (maio) eu dei uma pausa porque eu iniciei essa Pós, e estou tentando me 

reorganizar pra poder começar de novo, voltar tudo. Tudo é bem recente, você sai da 

graduação e fica naquela ansiedade “agora eu tenho que trabalhar”, então você pensa “eu 
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quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar...” aí chega um tempo que você vê que 

não está fluindo, então eu vou parar e vou pensar”.  

A cotidianidade da nutricionista se mostra numa circunstância em que alguns modos de 

empregabilidade têm se tornado difíceis de alcançar. Como citei ao longo deste estudo, esta é 

uma ocasião comum a muitos jovens que têm endossado cada vez mais a lista de 

desempregados. Para Heidegger (2012) a ocasionalidade é uma situação em que a cotidianidade 

se encontra e nela, o ser-aí se dá num demorar-se. Nesta conjuntura, a entrevistada busca em 

alguns modos de ocupação sua direção. 

“Agora eu iniciei essa Pós, eu já estou pensando diferente. É como se as coisas 

começassem a tomar um rumo, eu estou com a sensação de que “está começando a fluir...”. 

Então, no lugar de estar só procurando emprego, emprego, emprego, eu tenho que estudar, 

porque estou iniciando outra etapa da minha vida profissional, e ao mesmo tempo eu ainda 

penso “eu vou voltar a entregar currículo”. Agora é como se eu tivesse dividido o meu foco, 

que a princípio era só emprego. Ter voltado a estudar me deu a sensação de “pelo menos eu 

estou estudando”, eu não estou parada de tudo, eu estou fazendo alguma coisa”.  

A preocupação que a nutricionista aponta como dividida (buscar emprego e estudar) 

pode ser pensada quando analisamos os modos fundamentais que o ser-aí se relaciona com as 

coisas e com os outros: o termo "ocupação" (Besorgen) aparece, para Heidegger, quando se 

trata das relações com os entes; já nas relações com os outros homens, o termo é "preocupação" 

(Fürsorge) (Santos e Sá, 2013).  

É comum que usemos, cotidianamente, o termo pre-ocupação para tratar de uma 

ocupação anterior às ações que ainda iremos realizar, como ocupação com coisas que ainda não 

existem, porém Heidegger nos ajuda a refletir que isto é ocupação. Nos ocupamos de planos e 

metas que buscamos alcançar, e isto inclusive é o que mantem a nutricionista “focada” em seu 

projeto, permitindo que restrinja o seu contato com o nada.  
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E a entrevistada continua: 

“Quando eu percebi que estava formada veio aquela quebra: “agora lascou!” como o 

povo diz... agora eu vou ter que tomar um rumo, vou ter que ver o que vou fazer. Fiquei muito 

ansiosa, passei mais de uma noite sem dormir direito, com o pensamento “ai Deus, e agora? 

O que é que eu vou fazer?” ficava pensando “tenho que fazer alguma coisa”, pensando em 

alguma coisa para, sei lá, para me virar também, para não ficar parada de jeito nenhum”. 

Para não se sentir no nada, ela se ocupa de estudar e buscar emprego. Recém graduada, 

a ideia que aparece agora é de que deverá ser ela mesmo a provedora de sua vida. Até então, o 

lugar de estudante universitária lhe permitia deixar que a vida tomasse seu curso, com escolhas 

determinadas apenas a depender do momento, sob auxilio da família. Agora, desaparecem estes 

lugares que alojam, e o que surge é a necessidade de sentir que ela se sustentará, sem auxílio 

dos familiares, e para isso, necessita sobretudo de atividade laboral remunerada. Parece-me que 

aqui o trabalho substitui a família e a universidade, nesse sentido de apoio e de alojamento. 

O contato com o nada nos aproxima daquilo que nos é mais próprio e assusta, visto que 

é o momento em que, muitas vezes, nos damos conta do nosso caráter pessoal de estarmos 

lançados no mundo. Assim, é o modo do impessoal que muitas vezes abre à presença um modo 

que a conserva até mesmo na oscilação, porém até mesmo neste modo, ela reconhece sua 

possibilidade de se perder. A pretensão do impessoal é de nutrir e direcionar a “vida autêntica”, 

tranquilizando e assegurando a presença de que tudo está em ordem (Heidegger, 1927/2014). 

Desse modo, é possível refletir que a nutricionista não se tranquiliza estando na vivencia 

do desemprego pois, em caráter de comparação com a vida publica, ela está excluída de uma 

categoria que lhe asseguraria ser si mesma com maior potencia de ação. Aqui, ela considera 

que sua vida ocorre de uma maneira mais fluida quando se ocupa de atividades úteis, e considera 

que estar parada na ausência dessas ocupações, como reflete: 
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“Ficar parada para mim é não trabalhar, mas de outras coisas eu me ocupava. Eu não 

queria que terminasse a faculdade e eu ficasse acomodada. Tipo “ah, acabou minha faculdade 

pronto, está bom, quando aparecer uma oportunidade para mim eu pego”. Eu não quis isso. 

Acabou a faculdade e eu pensei “eu quero procurar um emprego para poder ir me virando, ir 

me organizando, até que eu entre para minha área... se não for possível de primeira, que eu 

pegue alguma coisa em outra área, mas para não ficar parada de tudo”.  

E continua: 

“No começo do ano eu tinha em mente que eu queria fazer alguma pós, mas a faculdade 

ainda estava para abrir turma, logo não era nenhuma certeza que eu fosse voltar a estudar 

assim tão rápido. Então eu fiquei com a sensação de não querer ficar parada, de querer 

terminar a faculdade e pensando: “eu vou ter que trabalhar em alguma coisa, nem que seja 

vendedora de loja, seja lá o que for, para poder não ficar desocupada e, enquanto isso, por 

fora, investir na minha área”. 

Para mim, é curioso pensar este momento em que a nutricionista se encontra, assim 

como podemos ver outras pessoas envoltas em uma semelhante dinâmica: trabalhar em uma 

atividade para possibilitar a realização de outra. Deste modo, os jovens tentam prevenir a 

vivencia de estarem se considerando parados, visto que isto lhes é decadência, e ao mesmo 

tempo investem em suas formações, como uma tentativa constante de se manter na solidez.  

A contradição neste ponto é que, como seres-no-mundo, estamos em movimento e, 

consequentemente, não nos pode ser garantido a solidez. A visão publica construída a partir dos 

modos de ocupação que vemos na contemporaneidade é a de que, se nos mantemos no mercado 

de trabalho, produzindo e consumindo, estaremos vivendo bem e nos moldes “corretos”. De um 

modo bastante desconfortante, isto não tem ajudado aos jovens que se encontram na vivencia 

do desemprego, pois muitas vezes acreditam ser originário o caráter do ter para ser atualmente 

estabelecido.  
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Como nos ajuda a pensar Heidegger (1927/2014)  

 

a interpretação pública mantém a presença presa em sua decadência. A falação e a 

ambiguidade, o já ter visto tudo e já ter compreendido tudo, perfazem a pretensão de 

que a abertura da presença, assim disponível e dominante, seria capaz de lhe assegurar 

a certeza, a autenticidade e a plenitude de todas as possibilidades de seu ser (p. 232). 

 

Para tal, é tentador que os jovens busquem seguir essa lógica, que vem se tornando o 

único horizonte possível (como viemos discutindo até então) e na ausência de empregos o 

sentimento é de imponderação.  

“Na minha área é muito difícil encontrar trabalho, vejo tanto comigo quanto com as 

minhas colegas. Porque as que estão trabalhando hoje, visto que a gente é recém-formada, foi 

porque tiveram ajuda de alguns conhecidos, outras conseguiram emprego por parte política, e 

é isso o que eu vejo”. 

Neste momento, ela reflete que quem está trabalhando, do seu circulo de amigos da 

faculdade, é quem foi encaminhado pela família em um negócio local, ou por indicação de 

algum político da cidade, pessoas que são diferentes dela que “não teve esse empurrãozinho, 

como dizem...” 

Para a nutricionista, uma questão que se apresenta também e que interfere muito no 

processo é a dificuldade que os profissionais da área têm que enfrentar: 

 “Fica difícil porque a minha área de emprego, nutrição, é uma área muito aberta, tem 

um leque de oportunidades aí para você trabalhar: restaurante, hospital, clinica... São várias 

opções. Mas tudo requer investimento. No meu caso agora eu não tenho essa oportunidade de 

fazer um investimento alto para iniciar dentro da minha área, entendeu? Eu fui em vários 

restaurantes, entreguei currículo, mas tipo não é assim, você chega “ah, vou contratar essa 

nutricionista porque ela entregou currículo aqui”, é muito por indicação. Área de hospitalar 
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requer experiência, requer uma especialização, tem a parte do consultório que é justamente 

essa de você fazer um investimento... e eu estou pensando também muito em concurso, ir 

estudando, porque é algo que depende mais de mim, entendeu?”  

Aqui aparece uma contradição, visto que, comumente quando estamos na graduação, 

achamos que a demanda deste tempo para os estudos é que vai ser determinante para encontrar 

um emprego. Ao concluirmos o curso, aparece outra demanda de tempo. 

Um estudo realizado por Coan (2013) intitulado “Educação para o Empreendedorismo 

como Estratégia para formar um trabalhador de Novo Tipo” buscou compreender esta 

necessidade de se educar, inclusive, para o empreendedorismo. Isso ganhou força nos anos de 

90, na tentativa de tratar os problemas decorrentes do desemprego, que atingiu sobretudo os 

jovens. Nessa conjuntura, o diploma não é mais garantia de colocação profissional; unido a ele, 

deve  haver também outras ações, experiências e habilidades.  

Empreender, investir, encontrar um lugar para começar é um caminho que os jovens 

têm tentado construir para se inserir no mercado de trabalho. É como se, a grosso modo, fosse 

um “começo para recomeçar”. Há de se ter uma ponte, seja ela uma pós-graduação, seja ela um 

emprego diferente, para que se possa cogitar trabalhar no que se almeja. É cada vez mais difícil 

vermos as pessoas trabalharem no que almejaram já no primeiro emprego, como fala a 

participante: 

“No início do curso, quando iniciei em 2013, os professores falaram que era uma área 

muito difícil, porque as pessoas não veem ainda a nutricionista como uma profissional 

importante, então para se inserir no mercado de trabalho a gente tinha que ser qualificada, a 

gente tem que ser bom mesmo, porque se não, não entra. Hoje em dia, eu acho que a nutrição 

já está muito mais bem vista, as pessoas já buscam mais, seja pela parte de estética, seja pela 

parte de saúde mesmo... mas é aquilo que eu digo, eu não sei se é o momento dessa transição 

dessa economia que está tão difícil, ou se é realmente o mercado que está muito exigente, ou 
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se tem que ser por indicação. Não sei... E assim, eu vi várias informações sobre empregos, só 

que sempre 6 meses de experiência, no mínimo 10 meses de experiência na área... para quem 

está saindo de uma graduação é muito difícil”.  

O tempo dedicado aos estudos é considerado insuficiente e a necessidade de ser atrelado 

à prática laboral é uma das características fundamentais para a empregabilidade posterior à 

graduação. É necessário ao trabalhador estar provido competências e habilidades para adquirir 

conhecimentos que gerem valor. Isso é o que é considerado, em termos gerais, qualificação. 

Como cita Coan (2013)  

os concluintes do Ensino médio regular, profissional ou universitário saem em busca do 

primeiro emprego, mas nesta empreitada percebem que concorrem com um imenso 

contingente de desempregados, e quando encontram uma oferta são frustrados pelo fato 

de não possuírem os requisitos exigidos pelo posto de trabalho, principalmente o da 

experiência profissional (p. 3).  

 

Questionei à entrevistada se ela se considerava qualificada, e ela respondeu: 

“Para algumas coisas eu me sinto qualificada, para outras não, eu tenho uma certa 

dificuldade. Eu acho que isso é normal para qualquer profissional recém-formado, você não 

sai com aquela segurança “ah, eu me formei, ah eu sou ótimo...”. O que você pode fazer é 

procurar melhorar isso, pode estar fazendo curso, pode estar fazendo especialização, alguma 

coisa pra estar sempre melhorando. Essa busca precisa sempre existir, eu não quero parar... 

estou sempre buscando. Estou começando essa pós agora, vou conseguir emprego se Deus 

quiser, e quando terminar a pós eu já quero começar outra coisa, não sei, um mestrado, ou 

estudar pra concurso, ou, não sei, outra pós... enfim, para não parar.  
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A sua fala perpassa, historicamente, a construção do ideal de qualificação culturalmente 

estabelecido ao longo do tempo. Significativamente após o século XX, com o advento da 

tecnologia, a divisão do trabalho foi passando a ser cada vez mais técnica e a substituição do 

homem pela maquina foi exigindo outras formas de especialização. Os trabalhadores 

precisaram atualizar seus modos de produção, articular, se desenvolver, e buscar cada vez mais 

qualificação através da educação (Ferretti, 2004).  

Além disso, o desenvolvimento do sujeito como social também se deu por meio 

educação, com o propósito de frear a segmentação do trabalho e a alienação do próprio 

trabalhador em meio ao domínio do capital (Ferretti, 2004). O destino que antes era comum a 

todos de apenas ter um emprego que provesse sustento foi se tornando insuficiente diante de 

novas possibilidades e buscas das gerações seguintes do que muitos jovens chamam de 

desenvolvimento pessoal.  

Ser-no-mundo na Era da Técnica tem sido uma experiência acirrada. A constante 

individualização do homem sob a noção de meritocracia, coloca o indivíduo diante de um 

cenário que o impulsiona à gestão de si e o torna responsável por suas conquistas e fracassos. 

Nesse aspecto, a participante reflete o desejo de continuar sua jornada para se realizar: 

“Eu não tenho esse pensamento de “ah, já fiz isso aqui, tá bom”. Eu acho isso muito 

importante, não sei se isso é pra todo mundo, mas acho muito importante você estar sempre 

buscando melhorar, se aperfeiçoar, conhecimento, não sei... agarrando as oportunidades que 

forem aparecendo e acho que a pessoa vai caminhando, vai se construindo... Acho que o 

importante é você estar ali, você ter o foco, não se perder desse foco, e você ter apoio também, 

é muito importante, para que você continue... porque se você não tiver... acho que é necessário, 

você tem que ter, tem que ter apoio”. 

Este é considerando um momento estruturante para ela em que o desemprego não tem 

lugar: 
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“Eu acho que desemprego traz a sensação de você se sentir inútil, algo como “ah meu 

deus, eu não estou fazendo nada!”. Eu detesto essa sensação de estar fazendo nada... não gosto. 

É por isso que eu fico com essa ansiedade “ah, eu quero começar, eu quero começar, eu quero 

encontrar alguma coisa...”  

Para ela, o mais importante agora é não se sentir parada, e para isso iniciou um curso de 

pós-graduação. 

 “Pelo menos eu estou ocupada... estou fazendo alguma coisa que vai me servir muito. 

E eu não deixei o meu foco de procurar emprego, só diminuí um pouco. E a pós me dá um certo 

conforto também de “ah, mas pelo menos eu estou fazendo alguma coisa, outras pessoas não 

estão... outras pessoas podem estar piores do que eu... outras pessoas não estão estudando, 

outras não estão nem trabalhando nem estudando...” ou seja, da aquela certa zona de conforto, 

pra você estar se ocupando de alguma coisa, você pensa assim “não, pelo menos é um 

começo”... é a sensação de você estar começando a se organizar. Estou começando por aqui, 

agora eu vou começar daqui, e assim vai”. 

É valido considerar, a partir do relato da nutricionista, o valor da ocupação e do trabalho 

(labor). Historicamente, a era moderna inverteu a posição tradicional e glorificou este trabalho 

como a raiz de todos os valores (Arendt, 1981). Na fala da participante, podemos encontrar uma 

conexão entre o que aqui podemos chamar de trabalho produtivo (emprego) e improdutivo 

(intelectual).  

Fazendo uma aproximação com aquilo que Arendt (1981) discute em A Condição 

Humana, o emprego como atividade produtiva é aquele que recebe todo o esforço, motivando 

os impulsos, visto que a própria vida depende dele. O trabalho, como obra para a nutricionista, 

é condicionado ao labor, como esforço, como ela relata a seguir: 
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“Eu sempre tive essas duas vontades: de não parar de estudar e de começar a trabalhar, 

então para mim, ter conseguido começar uma das duas vontades, isso é muito bom. Uma coisa 

vai levando à outra”. 

Por fim, ela acrescenta o quanto esse momento é desalojador, cheio de incertezas, que 

requer abertura e disposição, visto que a vida não é fácil: 

“Esse momento é desesperador. Muito! Porque você se vê numa situação de...  É como 

se “ah, hoje eu estou nessa situação” e no outro dia acordou “ai meu Deus! E agora? O que 

é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Onde é que eu vou ficar?”.  E começa a pensar 

“e agora meu Deus? Eu vou ficar investindo aqui, e se não der certo? E se eu estiver aqui só 

gastando dinheiro?” A pessoa pensa: Não foi só um investimento, foi um gasto. Mas se você 

não passar por isso, se não deixar isso acontecer, você não chega, você pára. Você tem que 

correr o risco para que você caminhe. Certeza ninguém nunca tem... certeza que algo vai dar 

certo ou que vai dar errado você nunca tem. Por isso você tem que estar arriscando, se você 

quer ser uma pessoa determinada você tem que tentar... acho que é isso”. 

Aqui, podemos refletir nosso caráter de abertura, de possibilidade de ser que vai se 

manifestando no decorrer da nossa existência. É impossível que nos preparemos ou que 

possamos de fato prever o nosso futuro no mundo, visto que mundo é teia de significados onde 

os fenômenos aparecem e aos qual nós estamos sempre lançados. 

 

5.4. O Cientista Tecnólogo e Engenheiro de Petróleo  
 

“Eu me formei na pior fase. É frustrante...” 

 

O quarto e último entrevistado desta pesquisa é um rapaz de 23 anos, recém-graduado 

dos cursos de Engenharia de Petróleo e Ciências e Tecnologia há 6 meses do período da 
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entrevista. Durante esta, ele aparentou firmeza em seus posicionamentos e, como relata a seguir, 

já imaginava que esta fase iria ocorrer: 

“Essa coisa de não ter emprego é algo que, infelizmente, há 6 meses eu já sabia porque 

eu conheço algumas pessoas que se formaram um semestre antes do mim, e eu vi que eles 

estavam atrás e não estavam conseguindo. Eu sabia que quando eu saísse ia ser difícil 

encontrar [emprego], é tanto que não encontrei ainda, e na minha área, do jeito que o país 

está, não vai ter nem tão cedo. Concurso para Petrobras eu acho que vai ter no final de 2018...” 

O momento atual ao qual ele se refere é a situação político-social do país. Como 

refletimos no capítulo dois desta dissertação, o alto índice de desemprego entre os jovens tem 

sido devastador. O curso em que ele se graduou encontra-se dentro da área de exatas e, em sua 

universidade, a entrada ocorre pelo curso de Ciência e Tecnologia (C&T), o qual tem duração 

de dois anos e, posteriormente, o aluno pode escolher uma das áreas da Engenharia a qual 

gostaria de seguir. Ao concluir C&T, o participante seguiu para a área de Engenharia de 

Petróleo, tendo portando dois cursos superiores. E assim ele conta sua história a partir de como 

é estar vivenciando o desemprego: 

“Para mim é decepcionante mas é uma coisa que eu não estou abalado porque eu já 

esperava... Além de ver meus colegas, as empresas que trabalham com isso não estão fazendo 

muita coisa, as privadas não estão contratando porque o preço do barril está lá em baixo... 

Não estão fazendo muita coisa não. Eu me sinto um pouco decepcionado porque minha família 

investiu em mim esse tempo todo, desde que eu nasci a minha família vem me sustentando, e eu 

quero um dia retornar para esse investimento e até agora não estou conseguindo. Eu estudei 

no melhor colégio da minha cidade, vim para uma das melhores universidades, minha família 

me sustentou aqui esse tempo todo, aí gera uma expectativa né?! A universidade não prepara 

para esse período... Alguns professores até falaram para a gente mudar de área (risos)”.  
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Uma pesquisa realizada pelo Ipea (2014) sobre cursos da chamada área CTEM – 

Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática – aborda algumas questões sobre a expansão 

recente do ensino superior, que levou ao aumento significativo das matrículas nesse nível de 

educação. Consequentemente, o número de conclusões tem aumentado, desencadeando em alto 

índice de desemprego para os concluintes, visto que o número vagas de emprego não obtém o 

mesmo crescimento.  

As áreas de ciências exatas em geral e a engenharia em particular têm sido consideradas 

como a base do progresso e do desenvolvimento econômico e social de cada nação. Não 

obstante, os alunos que buscam estas áreas carregam esse estigma e têm um bom nível de 

qualificação durante a graduação (Ipea, 2014). 

Então, porque já durante o curso o Engenheiro de Petróleo sabia que encontraria, ao se 

graduar, o desemprego? Necessitamos, aqui, fazer um breve recorte de como vem se 

desenvolvendo o mercado ao qual a engenharia de petróleo faz parte. 

O uso do petróleo como fonte de energia primária consolidou seu uso no processo de 

industrialização mundial. O desenvolvimento da indústria automobilística e da aviação tornou 

o petróleo, a partir da 1ª Guerra Mundial, a principal fonte de energia do mundo, assim como 

sinônimo de poder. A Petrobras e o Governo Brasileiro, com a descoberta de campos 

importantes de petróleo, precisaram estimular o desenvolvimento econômico. Portanto, a 

participação do Estado seria de suma importância para impulsionar o crescimento industrial 

(Pimenta Neto, 2015). 

Desse modo, era crescente o investimento em qualificação e pesquisa para dar conta da 

produção, o que fez com que as universidades recebessem bolsas de auxilio em pesquisa e as 

industrias buscassem profissionais para empregar. Desde cedo tendo interesse pela área de 

exatas, o participante fez sua escolha de curso, além de conhecer um pouco do mercado e saber 
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que, na época em que decidiu pelo curso superior, era alto o índice de empregos nas 

engenharias, especialmente de petróleo, como relata a seguir: 

"Eu sempre me interessei por essa parte de engenharia, e então eu fiquei com vontade 

de fazer engenharia civil, elétrica, mas no fim me interessei muito pela engenharia de petróleo.  

Então vi que no meu estado não tinha na época, hoje tem, e vi que tinha na Paraíba e tinha 

aqui em Natal. Essa escolha foi mais isso, eu queria continuar vendo matemática, continuar 

vendo física, continuar vendo química, então eu vi na engenharia de petróleo uma 

oportunidade.  Porque assim, na época também engenharia do petróleo era uma coisa que as 

empresas procuravam você. A procura era tão grande que você não precisava ir atrás de 

emprego, as empresas vinham até as universidades atrás dos estudantes. Eu entrei em 2012 e 

era desse jeito. Em 2014 começou a mudar”.  

Entre os anos de 2003 e 2006, a disponibilidade de profissionais qualificados no 

mercado era inferior à demanda de trabalho, o que tornou urgente a mobilização nacional de 

empresas e instituições de ensino à um importante investimento, visando a formação e a 

qualificação de profissionais para atuar no setor. Entre 2006 e 2013, os ciclos de qualificação 

aumentaram consideravelmente cumprindo alguns objetivos estabelecidos previamente para 

dar conta desse setor. E desse modo, “para suprir a carência de pessoal, empresas, universidades 

e governo não pararam de abrir cursos voltados à área de petróleo e gás e de oferecer incentivos 

na tentativa de atrair trabalhadores interessados em especializar-se no setor” (Pimenta Neto, 

2015, p. 40). 

E então o participante expõe as posteriores dificuldades que, a seu ver, se 

desencadearam a partir dessa demanda: 

“A Petrobras investia milhões na universidade e agora, porque eu não sei se você sabe, 

mas uma empresa muito grande assim no Brasil, é obrigada a investir nessa parte de pesquisa 

e desenvolvimento. Hoje ela só investe aquilo que ela é obrigada a investir. Antes era bolsa aí 
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para todo canto... Na época que eu escolhi a oferta ainda era muito grande e, durante curso 

isso mudou (risos). Eu me formei na pior fase. É frustrante...”  

É necessário aqui fazer outro recorte do momento ao qual o participante se refere para 

que possamos compreender o panorama em que ele (e outros milhões de jovens) estão inseridos. 

Entre 2003 e 2010, foi possível observar uma aceleração do crescimento impulsionado, 

inicialmente, pelos preços das commodities – mercadorias que derivam de produtos de origem 

primária como petróleo, papel, leite, cobre, e etc. – e, depois, pelo crescimento acelerado do 

consumo, tendo como paralelo a isso, o investimento que ambos os fatores induzem (Carneiro, 

2017). 

 Este ciclo, embora provedor da melhoria da distribuição de renda perdeu dinamismo, 

tendo seu limite no endividamento das famílias. Os planos públicos de transferência de renda 

também alcançaram limite no quadro fiscal que prevalecia. Isto requeria, portanto, um novo 

modelo de crescimento. A grande saída seria o investimento autônomo apoiado por ações do 

Estado, que garantiriam financiamento e rentabilidade ao setor privado (Carneiro, 2017). 

Não caberia neste momento, economicamente falando, modelos de ampla conciliação 

de classes, característica dos governos Lula. Nesse caminho, um dos principais problemas dos 

governos Dilma foi ampliar o espectro de enfrentamentos sem que, durante isso, definisse de 

uma forma mais direta o perfil entre as classes das alianças, e sem aprofundar os apoios das 

classes populares. O êxito nessa ação não ocorreu (Carneiro, 2017), como afirma o autor: 

 

Da perspectiva dos grupos dominantes, o modelo excluía o capital financeiro e suas 

ramificações cosmopolitas, mas apoiava-se decididamente nos industriais e nas grandes 

construtoras, afinal tratava-se de reindustrializar o país e ampliar sua infraestrutura. Por 

outro lado, no âmbito da população, enfatizavam-se as novas classes médias e os 

trabalhadores, ampliando-se o espectro das políticas sociais e dando menor importância 

às classes médias tradicionais. Definiu-se também um maior protagonismo do Estado e 
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de suas burocracias na condução do processo de crescimento por meio dos seus bancos 

públicos, em especial o BNDES e, também, da Petrobras, principais agentes da nova 

política industrial (p. 62). 

 
 
Considerado inoperante, os governos Dilma tiveram explícitos, para diversos 

economistas do país, sua incapacidade de manter sob controle as contas públicas, assim como 

de promover outras medidas sócio-econômicas, além de reformas estruturais que o país 

necessita, tudo isso agravado pelos diversos esquemas de corrupção, que levaram a alegação de 

seu impeachment e que perduram até o atual governo Temer (Pereira, 2016).  

Tais aspectos, unidos ao contexto mundial de crise discutidos durante este trabalho, são 

o pano de fundo para o atual momento em que nos encontramos, e o participante vê a 

dificuldade de estar vivenciando essa fase na pior época, por assim dizer, econômica do país.  

“Você estuda 5 anos e... Antes de entrar é uma coisa, você fala "vou fazer engenharia 

de petróleo" aí todo mundo "ave maria, já está encaminhado"... Aí agora... E desde então eu 

continuei morando aqui, estou morando com a minha namorada, e a gente está procurando 

emprego para poder deixar de depender tanto das famílias, para pelo menos pagar o aluguel 

e a conta de energia (risos)”.  

Ao longo desse estudo, podemos ver o quanto é estarrecedor para o participante, assim 

como para os jovens que aqui discutimos, não encontrar um trabalho que os auxilie em sua vida 

pública. A dependência financeira dos pais, o sentimento de frustração em passar cinco anos 

estudando para esperar por mais um tempo indeterminado até conseguir um emprego, os coloca 

em uma condição de espera que não apresenta alternativas de vida consideradas úteis, e causam 

sentimentos contraditórios de potência e impotência, como o participante relata: 

“Desemprego para mim têm representado frustração, mas também uma oportunidade 

de você poder fazer algumas coisas, continuar estudando, fazer um curso, é uma saída que a 
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pessoa tem, de não ficar parado. Eu não vejo em só por a pessoa estar desempregado, motivo 

para desistir pra sempre. E no meu tempo livre eu procuro descansar, fazer as coisas que eu 

gosto de fazer e, como agora eu estou sem fazer nada, eu aproveito para olhar os concursos 

que estão abertos, olhar alguma coisa de inglês que eu gosto de estudar, assisto algumas coisas 

com minha namorada... Mas ter esse tempo livre agora é ruim, se fosse daqui a um ano seria 

diferente, mas agora eu não queria estar com esse tempo livre. Porque, por exemplo, se eu 

tivesse trabalhando agora, daqui a um ano teria um mês de férias, por exemplo, aí nesse mês 

de férias eu estaria fazendo o que eu estou fazendo agora”. 

A busca por não ficar parado norteia o Engenheiro de Petróleo, na aparente tentativa de 

encontrar sentido. Sua vivência parece esboçar modos capazes de ser capazes de se ocupar com 

coisas existencialmente importantes, sem ficar preso as vivencias de culpa, incapacidade e 

inutilidade. Porém, a vivência de se ocupar de outras coisas que não atividades laborais, leva à 

convicção de que talvez não fosse o tempo ideal para vive-las, como se não pudesse ser um 

direito vivenciar o tempo livre sem que fosse apenas um intervalo de trabalho, como se maior 

sentido faria se fosse um momento de “férias”.  

Como Arendt (1981) reflete, a grande conexão entre trabalho e labor está no fato de 

quê, para que seja produtivo, o homem precisa usar de seu esforço como processo de 

manutenção vital. Não sendo materializada e voltada para a produção de vida e de consumo, 

qualquer atividade é, na nossa contemporaneidade, considerada inútil.  

O próprio processo de construção trabalhista que hoje conhecemos como finais de 

semana e férias, foram criados para a manutenção minimamente saudável do trabalhador. Nesse 

sentido, é comum que não encontremos lugar para vivenciar o fazer nada, e a pressão pela busca 

de emprego e de manutenção da vida nessa esfera seja constante, como relata o participante: 

“Eu não me sinto pressionado pela minha família, eu que coloco a pressão em mim 

mesmo. Porque o que a minha família quer é que eu continue estudando, continue atrás de 
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mais qualificação... É claro que eles querem que eu arrume um trabalho, mas na minha área. 

Só que, na minha cabeça, é um problema não estar trabalhando, porque eu quero muito 

trabalhar, quero muito fazer alguma coisa logo, porque eu não aguento mais... é... Não é que 

eu não aguente mais, mas me perturba ainda ser sustentado pelo meu pai e pela minha mãe. E 

o que me perturba também é que eu já tenho 23 anos e nunca assinei carteira. Sempre estudei, 

passei a minha vida toda estudando, adiando a entrada no mercado de trabalho e eu me sinto 

prejudicado”.  

Nesse trecho, é clara a questão do imediatismo que, não só o Engenheiro de Petróleo 

está almejando, se ampliamos o olhar, toda uma geração encontra-se um pouco nisso. Como 

discutimos no tópico 2.2, essa geração cresceu acompanhando o desenvolvimento da 

tecnologia, da crescente pressa, do desejo de que tudo venha mais rápido. Consequentemente, 

vamos perdendo a capacidade de esperar e, muitas vezes, não aceitamos aquilo que não obedece 

a essa lógica da “entrega rápida”, do “delivery”. Isto pode por se tornar uma precipitação, como 

reflete Heidegger (1927/2014): “a presença se precipita de si mesma para si mesma na falta da 

solidez e na nulidade de uma cotidianidade imprópria (p. 243). 

Para a família do participante, essa espera é um processo aceitável em que o importante 

é sua realização e exercício de sua carreira, de sua profissão. Não, necessariamente, começar a 

trabalhar em qualquer coisa pelo único fato do trabalho.  

A ascensão a vida concreta que o participante busca é inspirada por conceitos e destinos 

estabelecidos pela vida pública, aspecto que pode, no impessoal, arrancar do ser a possibilidade 

de compreender suas possibilidades próprias (Heidegger, 1927/2014). Temos nesse horizonte 

histórico, obviamente, aspectos que cada vez mais nos empurram para isso, como o entrevistado 

refletiu. A exigência cada vez mais dura de que tenhamos empregos mais cedo, tenhamos 

experiência para conseguir outros empregos melhores, a carteira de trabalho precisa conter 
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assinaturas para que possamos ter o mínimo de previdência no futuro, termina por anular certas 

possibilidades de espera. 

“Quando eu me formei, eu me arrependi um pouco por não ter procurado emprego 

antes... Porque, assim, nesse último ano de 2016 eu poderia ter procurado um emprego e não 

procurei. Porque eu vi que poderia ter encontrado alguma coisa mais fácil do que agora, 

poderia ter tido mais oferta de emprego em qualquer área. Mas me senti bem também porque 

já é um retorno que eu dou para a minha família, pois vi que eles ficaram muito felizes quando 

eu me formei. Principalmente na minha área em que é comum ver muita gente desistindo... 

enfim, eu sei que a pessoa não pode se abalar fácil assim, porque eu já me formei sabendo que 

ia ser desse jeito, infelizmente”.  

O ser-no-mundo está em jogo, lançado na cotidianidade, na facticidade. Estando 

lançado, sua existência permanece em lance, enquanto é o que é (Heidegger, 1927/2014). Não 

podemos, portanto, excluir os aspectos determinados através da historicidade, mas sim, 

considera-los.  

Atualmente, estamos vivenciando uma mudança no mercado de trabalho. Uma análise 

realizada pela OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico – 

(2014) constatou que, “embora os retornos da educação ainda sejam positivos no mercado de 

trabalho brasileiro, especialmente para os que completam o ensino superior, houve uma queda 

nos diferenciais salariais e na probabilidade de estar empregado, para cada período adicional de 

escolaridade” (p. 77).  

É possível observar também que a rotatividade no mercado de trabalho formal brasileiro 

é incentivada por mecanismos institucionais perversos, tendo entre eles, para aqueles que já 

adentraram no mercado e estão desempregados, a possibilidade de o trabalhador que 

movimentar sua conta vinculada do FGTS possa receber uma multa equivalente a 40% do saldo 
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acumulado dessa conta, em caso de demissão sem justa causa (Furtado, 2016).  

Outro fator curioso que o participante trouxe ao final da entrevista, foi o fato de que, 

enquanto ele distribuía currículos em empresas que não eram de sua área, ela relatou que os 

empregadores questionavam o fato dele ter um curso superior. Aparentemente, ter um ensino 

superior têm inviabilizado a possibilidade de entrar no mercado de trabalho que não por meio 

da sua formação, porque as empresas tendem a considerar que esses jovens estão buscando esse 

emprego apenas enquanto não conseguem um em sua área, e isso aumenta a chance de 

rotatividade de contratação, aspecto ruim para a empresa. 

Isto nos leva a perceber a sua frustração de nunca ter tido sua carteira assinada. 

Principalmente a partir das novas leis trabalhistas, dados do Ministério do Trabalho relatam 

que, por exemplo o benefício da aposentadoria, entre outros, está baseada no adicional de 

tempo, na idade e no tempo de contribuição do trabalhador. Por isso, os homens só podem fazer 

o requerimento quando estiverem acima de 53 anos de idade, além de ter contribuído por 30 

anos, e, para as mulheres deverão ter idade mínima de 48 anos e contribuído por 25 anos. A 

esse cálculo é acrescentado o adicional de tempo. Para efeito de carência deverá ter trabalhado 

no mínimo 180 meses. Ou seja, quanto mais retardam a sua entrada no mercado formal, os 

jovens têm muitos de seus direitos adiados. 

Por tais motivos, não pretendo justificar ou mesmo minimizar os efeitos que o 

desemprego pode trazer a estes jovens. Tampouco me atrevo a dizer que o “fazer nada” é um 

momento que deve ser vivenciado por todos para que encontrem significados no mesmo. 

O que me parece pertinente destacar aqui é o fato de, muitas vezes, não nos darmos 

conta deste caráter da existência de estar-lançada no mundo, o que pode nos levar a nos perder 

alguns sentidos. Como Heidegger (1927/2014) nos diz: A atualidade, que constitui o sentido 
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existencial desse arrastar-se nas ocupações, jamais conquista por si mesma um outro horizonte 

ekstático, a não ser que, numa decisão, se recupere de sua perdição (p. 436). Essa recuperação 

visa abrir as situações existentes para um instante que sustenta.  

 

5.5. Afinal, o que a experiência destes jovens em situação de desemprego nos 
aponta? 
 

 

Ao ouvir as histórias desses quatro participantes, e me remeter às minhas concepções 

prévias de mundo, pude refletir o quanto essa existência em jogo nos coloca diante de um 

mundo que nos convida o tempo todo a nos perder, mas que também nos apresenta inúmeras 

possibilidades de novos encontros, enquanto projetamos o futuro e retrocedemos ao passado, 

como um ir e vir constante dentro da experiência de ser-no-mundo. 

Impactante para mim é o fato de que o “nome” e enquadre que se dão aos indivíduos em 

situação de desemprego também seja de Desocupados, tornando-os uma Taxa de Desocupação 

que os engloba em não participantes da economia e, consequentemente, dessa lógica. E porquê 

isto acontece?  

No dia-a-dia é comum ouvirmos de pessoas que alguém que se encontra sem exercer 

uma função que renda financeiramente ser chamado de desocupado. E aqui, o que pude 

perceber nas entrevistas dos quatro participantes é que o sentimento de desocupação apareceu 

em todos eles. O desemprego tem sido, portanto, vivenciado como desocupação. 

Durante a revisão de literatura este foi um aspecto que considero ausente nas reflexões. 

Por que desempregados nos sentimos desocupados? As narrativas nos apresentam essa 

característica da experiência de desemprego muito bem associada ao sentimento de 
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desocupação e de inutilidade. Em diversas situações os participantes apontaram suas 

frustrações, decepções, ansiedade e até mesmo o sentimento de irresponsabilidade por estarem 

se considerando “fazendo nada”, nada este que foi associado a nada que renda dinheiro, como 

refletiu o Engenheiro de Produção. 

Fazendo um exercício de aproximar um pouco os aspectos que se apresentam nas falas 

dos quatro participantes, vejo questões como dificuldades em ainda não prover o próprio 

sustento, pressão estabelecida por eles mesmos de alcançar o futuro que planejaram durante a 

graduação, receio de se sentirem parados, desocupados, fazendo nada, vivendo desalojados 

nessa instabilidade em que se percebem lançados. 

Ao refletir o modo contemporâneo em que nossa sociedade vem se desenvolvendo, 

proponho pensar que não é apenas o mercado de trabalho que apresenta condições inóspitas e 

impossíveis de acatar a existência dos seus sujeitos. De um modo geral, é notável o quanto 

viver-no-mundo-e-com-os-outros pode ser limitante, visto que enquanto seres humanos, somos 

finitos, vivemos lançados em um mundo público e determinados a sermos responsáveis por 

nossa existência, o que nos coloca diante da angústia. 

As falas dos participantes permitem uma compreensão fenomenológica de perceber que 

faz parte da experiência humana vivenciar todas essas experiências, e que os modos como as 

determinações se apresentam são construídos a partir de uma historicidade. Durante as falas, o 

movimento de ocultamento e desvelamento de possibilidades ocorria enquanto eles refletiam 

suas experiências.  

Olhar para o que ameaça pode ser tão doloroso quanto libertador. Isto me remete ao 

momento em que a Nutricionista falava sobre como também decidiu procurar emprego em 

outras áreas, demonstrando esperança de construção nesse caminho. Ou quando O Engenheiro 
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encontrou, dentro daquilo que considerava limitante, a possibilidade de exercer outras 

atividades, e ser também nesse processo. 

O nosso suor sagrado, como canta Renato Russo, é mais belo do que por vezes tendemos 

a reconhecer, e não nos constitui humanos somente quando o derramamos. Além disso, não me 

parece ser a economia um fator determinante da existência, embora seja este o movimento que 

vemos crescer cada vez mais na era capitalista do ter para ser.  

Todas as falas apontam para esse momento histórico no qual todos vivemos, essa Era 

que nos empurra a produzir e tende a nos limitar. Porém, o que pude perceber e sentir durante 

esta reflexão é de que não somos restritos às funções às quais nos qualificamos, porém o que 

tem ocorrido é que, sem uma função, as pessoas não têm a segurança de “apenas ser”. Os 

colaboradores, a meu ver, são mais que Engenheiro Mecânico, Psicóloga, Nutricionista e 

Engenheiro de Petróleo. São seres que, embora formados, não podem ser abarcados dentro 

dessas formas. Que isto possa ser visado por todos. 

 

 

 



 
 

 

 
 

123 

6. Considerações finais 
 

 

“Sempre em frente, não temos tempo a perder 

Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo 

E tão sério... E selvagem!” 

LEGIÃO URBANA 

 

Chego ao ponto final deste trabalho com a sensação de que ele não se encerra. Assim 

como a música que escolhi e que me acompanhou durante toda a realização deste estudo ainda 

me vem à mente quando me deparo com questões nesse sentido. Tempo Perdido, do Legião 

Urbana, nos apresenta duas potentes frases: “temos nosso próprio tempo!” e “Somos tão 

jovens!” De fato, somos tão jovens e vivemos numa ameaça tão grande desse tempo acabar. 

Ao refletir as narrativas dos participantes, busquei não somente pensar sobre o 

desemprego. A tentativa de aproximar o como da experiência à filosofia se deu num processo 

livre de ideais explicativos e, dessa forma, este estudo se insere nos campos da pesquisa 

fenomenológica pela abertura e questionamento que promove, um fato que abre outras 

possibilidades de se pensar os fenômenos do desemprego. 

Durante esse processo remeti-me àquilo que Heidegger tentou realizar em sua analítica 

existencial. O homem tende a encobrir-se através de suas tarefas cotidianas, fugindo do ser da 

sua existência. E o que ocorre quando estamos descobertos? O que estamos fazendo dentro 

dessa lógica, muitas vezes perversa, que nos impulsiona a “ter que ter, fazer e ser” de formas 
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determinadas para que possamos sobreviver? Lógica esta que, por muitos motivos, 

constantemente vem nos afastando de nós mesmos e da possibilidade de outras vivências. 

Nesse sentido, este estudo não poderia jamais se dar numa tentativa de trazer respostas 

ou explicar como devemos lidar com momentos como este. Embora este estudo se apoie nos 

estudos sobre o desemprego e sobre a perspectiva de teorias sobre a importância do trabalho, 

inaugura-se aqui, no campo da fenomenologia, uma possibilidade de pensar o desemprego e o 

trabalho. Na vivência do primeiro, a tendência aparente é a perda de lugar no mundo e, no 

segundo, estamos diante da condição humana, como refletiu Hanna Arendt (1981). 

Este estudo destacou também o momento em que estamos inseridos socialmente no 

Brasil, em que os números de jovens em situação de desemprego são cada vez mais alarmantes, 

colocando em foco a ausência de políticas públicas que deem conta deste fenômeno. Os jovens 

desta geração se encontram cada vez mais bem informados, diante de muitas possibilidades, 

mas restritos em como vivenciar o processo de saída da escola e da universidade e se inserir na 

lógica do mundo adulto do trabalho. Em contrapartida, vemos jovens ativos, atentos, 

preocupados em buscar e dar o melhor de si. Não me parecem, nem de longe, desocupados. 

Sobre a construção do estudo na perspectiva fenomenológico-hermeneutica 

heideggeriana, percebo que ainda há muito o que se percorrer e aprofundar, mas que é um 

caminho possível de ser realizado. Embora crescente a construção de estudos nesta perspectiva, 

estudos que se aprofundem em temáticas como esta são escassos, o que se tornou, para mim, 

um desafio epistemológico para a construção e o diálogo com as demais perspectivas, como por 

exemplo a sociologia e a psicologia do trabalho. 

A inserção da perspectiva fenomenológica nas discussões sobre o desemprego e o 

trabalho, pode ampliar a compreensão sobre o ser jovem na contemporaneidade, visto que a 
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realidade a qual todos nos encontramos apresenta demandas nesse sentido e, como 

consequência, abre espaço para novas investigações e intervenções. Torna-se, portanto, 

apropriado legitimar a aproximação entre as perspectivas. 

Ao realizar a revisão de literatura das obras disponíveis que se propuseram a se 

aproximar dessa temática, pude classifica-las em dois grupos: aquelas que discutem o 

desemprego em números, estatísticas e previsões, e as que investigam as causas e efeitos 

naqueles que vivenciam esse fenômeno, na tentativa de explicar o que ocorre. Isto permite 

perceber o que se tem produzido no país ao longo dos anos, e permitiu enxergar a possibilidade 

de realizar um estudo novo e que possa contribuir cientificamente. 

O que concluo aqui, inquietamente, é que não podemos deixar de duvidar! Temos 

tempo, somos seres-no-mundo independente da forma que contribuímos, utilidade não nos 

define, as determinações não nos abarcam por completo e a formação não nos enquadra. 

Presenciando um momento histórico de completo desamparo político-econômico-social, torna-

se contraditório que a exigência primária seja a de que os jovens deem conta desta demanda 

única e exclusivamente pela vontade ou pela contínua formação, como é possível ver em 

propagandas de marketing, por exemplo.  

A superação de problemas como este não se dá por medidas isoladas de incentivo, mas 

sim, como refletiu Furtado (2016), através de uma política macroeconômica sustentável, que 

possa criar condições favoráveis tanto ao crescimento da economia quanto a promoção da 

inserção dos jovens no mercado e na vida produtiva. 

Se reproduzimos a lógica de desconsiderar os que se encontram desempregados e 

considera-los desocupados e inúteis, tornamos estas pessoas invisíveis e pobres de mundo. Para 

tal, torna-se imprescindível que a academia e a pesquisa científica possam refletir estas questões 
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tão caras aos seres humanos que as vivenciam, debruçando-se cada vez mais sobre este 

fenômeno que, aqui, tornou-se desvelado a partir do desemprego: o sentimento de desocupação. 

E, consequentemente, não pertencendo ao mundo do trabalho, os jovens tendem a não pertencer 

ao mundo. Por quê?  

Que possamos então dar lugar à experiência, que possamos ouvir! Só ouvindo e 

refletindo junto, construímos caminhos possíveis de ser-no-mundo. Se questionamos, 

transformamos!  

Que as perguntas jamais deixem de existir. 
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8. Apêndice 
 

8.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: O Desemprego em Jovens Recém-

Graduados a partir de uma leitura Fenomenológica Hermenêutica Heideggeriana, que tem como 

pesquisador responsável Malu Nunes de Oliveira. 

Esta pesquisa pretende compreender a experiência de pessoas recém-graduadas que 

estejam sem ocupação formal, buscando analisá-la à luz da perspectiva fenomenológico-

existencial. 

O motivo que nos leva a realizar este estudo é o constante aumento nas taxas de 

desemprego dos jovens, levando a questionar qual é o sentido de estar destituído de um lugar 

que representa “estabilidade”, o trabalho, caminho este que pode gerar sofrimento. 

Caso você decida participar, você deverá realizar uma ou mais entrevistas, que poderão 

durar em média 50 minutos, na qual buscaremos abordar sua experiência de estar desocupado. 

Asseguramos-lhe o direito de se recusar a responder perguntas que lhe causem constrangimento 

de qualquer natureza. Solicito sua autorização para que haja gravação de voz, com o intuito de 

poder ouvir posteriormente a entrevista e aprofundar a análise e interpretação do conteúdo. 

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 

você corre se assemelha àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina.  

Pode acontecer um desconforto emocional ao aprofundar sua vivência, que será 

minimizado através da escuta e intervenção psicológica e você terá como benefício a elaboração 

do conflito emocional e o alívio momentâneo do sofrimento. 

Em caso de algum problema, relacionado à pesquisa, que você possa ter, terá direito a 

assistência gratuita que será prestada pelo Serviço de Psicologia Aplicada – SEPA – da UFRN. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Malu 

Nunes, cel: *****-****. 
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Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, Malu Nunes de Oliveira. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa O 

Desemprego em Jovens Recém-Graduados a partir de uma leitura Fenomenológica 

Hermenêutica Heideggeriana, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ____ de _____________________ de ________. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo O Desemprego em Jovens Recém-Graduados a 

partir de uma leitura Fenomenológica Hermenêutica Heideggeriana, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser-humano. 

 

Natal, ____ de _____________________ de ________. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

8.2. Termo de Autorização para Gravação de Voz 
 

 

Eu, _______________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada O Desemprego em Jovens Recém-

Graduados a partir de uma leitura Fenomenológica Hermenêutica Heideggeriana poderá trazer 

e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, 

estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste 

termo, os pesquisadores Malu Nunes de Oliveira e Elza Maria do Socorro Dutra a realizar a 

gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 
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3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Malu Nunes de Oliveira, e após esse período, serão 

destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

 

Natal, ____ de _____________________ de ________. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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