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RESUMO 

O presente texto apresenta uma síntese das relações entre trabalho e educação a partir 
da pesquisa de mestrado que buscou  investigar os modos de vida dos  jovens em uma área de 
ocupação  urbana  em  Uberlândia  –  MG.  A  pesquisa  parte  de  uma  abordagem 
predominantemente  qualitativa,  valendo‐se  de  uma  combinação  de  técnicas  como  survey  e 
história oral, orientada  a partir da  lógica histórica, proposto por E. P.  Thompson, dos estudos 
culturais  iniciados  por  Raymond  Williams  e  pelos  debates  travados  entre  os  estudos 
contemporâneos  sobre  juventude.  De maneira  geral,  os  jovens  que  vivem  nas  periferias  de 
grandes centros urbanos são responsáveis pela produção e reprodução da sua própria existência, 
o  que  traz  limites  e  pressões  diferenciados  e  mais  intensos,  impactando  significamente  a 
experiência juvenil, em que o trabalho e a educação não estão colocados como ascensão social e, 
muitas  das  vezes,  a  entrada  no  primeiro  é  condição  da  saída  do  segundo,  questionando  as 
formulações  da  ampliação  da  moratória  juvenil.    Dessa  forma,  apresentamos,  a  partir  de 
experiências concretas, as relações e inter‐relações entre trabalho e educação vividas, percebidas 
e  sonhadas  por  jovens  da  Ocupação  Elisson  Prieto.  A  partir  do  diálogo  entre  conceitos  e 
evidências, buscamos essas relações a partir de necessidades e expectativas, em diálogo com a 
situação  dos  jovens  trabalhadores  brasileiros,  com  as  formulações  teóricas  entre  trabalho  e 
educação, com a ação contraditória do Estado em  relação a esses  jovens e com a exclusão de 
direitos  fundamentais  como moradia,  trabalho  e  educação,  garantidos  na  legislação  brasileira 
como  proteção  à  juventude.  Por  fim,  esboçamos  apontamentos  da  experiência  juvenil  ser 
determinada,  em  grande medida, por  situações  de  classe,  que  determinam  a  forma  de  ser  e, 
consequentemente, de pensar e agir dos seres sociais, expresso na experiência, em que a  inter‐
relação entre trabalho e educação, assim como outras dimensões significativas da constituição do 
ser  social, encontram‐se no  contexto de desigualdade e possibilidades que não  correspondem 
com as expectativas e, em muitas vezes, com as próprias necessidades. 

 
Palavras‐chave: Juventude; classes; limites e pressões; necessidades e expectativas. 
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RESUMO 

 

O presente texto apresenta uma síntese das relações entre trabalho e educação a partir da 
pesquisa de mestrado que buscou investigar os modos de vida dos jovens em uma área de 
ocupação urbana em Uberlândia – MG. A pesquisa parte de uma abordagem 
predominantemente qualitativa, valendo-se de uma combinação de técnicas como survey e 
história oral, orientada a partir da lógica histórica, proposto por E. P. Thompson, dos estudos 
culturais iniciados por Raymond Williams e pelos debates travados entre os estudos 
contemporâneos sobre juventude. De maneira geral, os jovens que vivem nas periferias de 
grandes centros urbanos são responsáveis pela produção e reprodução da sua própria 
existência, o que traz limites e pressões diferenciados e mais intensos, impactando 
significamente a experiência juvenil, em que o trabalho e a educação não estão colocados 
como ascensão social e, muitas das vezes, a entrada no primeiro é condição da saída do 
segundo, questionando as formulações da ampliação da moratória juvenil.  Dessa forma, 
apresentamos, a partir de experiências concretas, as relações e inter-relações entre trabalho e 
educação vividas, percebidas e sonhadas por jovens da Ocupação Elisson Prieto. A partir do 
diálogo entre conceitos e evidências, buscamos essas relações a partir de necessidades e 
expectativas, em diálogo com a situação dos jovens trabalhadores brasileiros, com as 
formulações teóricas entre trabalho e educação, com a ação contraditória do Estado em 
relação a esses jovens e com a exclusão de direitos fundamentais como moradia, trabalho e 
educação, garantidos na legislação brasileira como proteção à juventude. Por fim, esboçamos 
apontamentos da experiência juvenil ser determinada, em grande medida, por situações de 
classe, que determinam a forma de ser e, consequentemente, de pensar e agir dos seres sociais, 
expresso na experiência, em que a inter-relação entre trabalho e educação, assim como outras 
dimensões significativas da constituição do ser social, encontram-se no contexto de 
desigualdade e possibilidades que não correspondem com as expectativas e, em muitas vezes, 
com as próprias necessidades. 
 
Palavras-chave: Juventude; classes; limites e pressões; necessidades e expectativas. 

 

 

“E assim crescendo fui me criando sozinho 
Aprendendo na rua, na escola e no lar 

                                                 
1 Mestrando em educação pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU), bolsista CAPES. 
2 Doutor em História Social, professor dos cursos de graduação e de pós-graduação do Instituto de História da 
UFU e da pós-graduação da Faculdade de Educação da UFU. 
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Um dia me tornei o bambambã da esquina 
Em toda brincadeira, em briga e namorar 
Até que um dia eu tive que largar o estudo 

E trabalhar na rua sustentando tudo 
Assim sem perceber eu era adulto já” 

João Nogueira 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este texto apresenta alguns resultados de uma pesquisa de mestrado sobre a 

experiência juvenil em uma área de ocupação urbana. Buscamos compreender os modos de 

vida e como esses sujeitos vivenciam a juventude com a peculiaridade da luta pela moradia, a 

partir de jovens reais, em como eles vivem, pensam, agem e sentem, suas necessidades, 

possibilidades e expectativas, os limites e pressões sociais colocados. 

Para tal, partimos de uma pesquisa predominantemente qualitativa – orientada a partir 

do materialismo histórico dialético proposto por Marx e Engels (2009) e das contribuições 

metodológicas de Thompson (1981; 2012b) e Williams (2011) – combinando surveys 

(BABBIE, 2003) com história oral (PORTELLI, 1997; 2001; VILANOVA, 1994). Fizemos 

um survey com 173 entrevistas3 como uma aproximação inicial, assim como para 

compreender os padrões sociais dos jovens e apontar caminhos para a história oral. Após isso, 

foi feito uma nova amostragem – entre os questionários aplicados – para as entrevistas de 

história oral, totalizando oito jovens entrevistados. 

A história oral, por sua vez, contribui na passagem dos padrões de vidas para os 

modos de vida (THOMPSON, 2012a, p. 42-43). Os dados estatísticos contemplam o primeiro, 

enquanto a fonte oral possibilita uma “descrição (e, às vezes, uma avaliação) de qualidades.”. 

Ademais, a história oral, contribui, no processo de pesquisa, na reconstrução de processos 

levando em consideração as trajetórias, memórias e experiências dos sujeitos envolvidos, 

possibilitando apreender as intensidades dos processos vividos (PORTELLI, 1997, 2001). 

A proposta deste texto consiste em trazer a relação entre trabalho e educação vivida e 

esperada por jovens da ocupação. Essas relações não esgotam nossos materiais empíricos, 

                                                 
3 A partir dos resultados do survey foi elaborado um relatório, “Perfil dos jovens do bairro Elisson Prieto”, para a 
coordenação do MSTB e para utilização enquanto acervo de pesquisa. O survey foi realizado com um nível de 
significância de 95% de confiança e com uma margem de erro de até 7,5% para mais ou para menos. 
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tampouco as dimensões sociais vividas por esses sujeitos, trata-se apenas de um recorte para 

os objetivos deste trabalho, visto a indissociabilidade entre as diversas esferas da vida social. 

 Os jovens por nós estudados apresentam duas peculiaridades em relação à produção 

teórica sobre juventude, primeiro que são moradores de periferias de grandes centros urbanos, 

segundo, estão inseridos em um processo de luta pela moradia, um direito básico e 

fundamental para a própria sobrevivência. Estas peculiaridades implicam em algumas 

dificuldades teóricas, visto que poucos são estudos direcionados aos modos de vida de jovens 

das periferias. Dessa forma, a produção teórica conhecida como sociologia da juventude 

serviu-nos mais com orientações que regras, sempre nos dois diálogos na formação do 

conhecimento científico: o diálogo entre ser social e consciência social e o diálogo entre a 

organização teórica e as determinações concretas do objeto estudado, o que Thompson (1981) 

denomina como lógica histórica. 

 A ocupação, chamada de bairro Elisson Prieto4, está localizada em parte do futuro 

campus da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), chamado de Campus Glória, 

localizado às margens da BR-050 na Zona Leste de Uberlândia, possuindo em torno de 65 

hectares e avaliada em R$ 30 milhões. O bairro, ainda em processo de disputa e não 

regularizado, está em construção desde 2012, oriundo do despejo de outra ocupação aos 

redores da Central de Estadual de Abastecimento de Uberlândia (Ceasa), contando, hoje, com 

cerca de 2200 famílias, conforme indica a coordenação do Movimento dos Sem Teto do 

Brasil (MSTB), movimento que organiza a ocupação (DE SORDI, 2014). 

As famílias que ocupam a área, em sua maioria, são trabalhadores tentando fugir do 

aluguel e da especulação imobiliária, com 70% tendo renda mensal de menos de um salário-

mínimo (SM)5 e meio, destes 10,40% recebem menos de um SM, 37,20% recebem um SM, 

28,60% recebem entre um e 1,5 SM. Entre os responsáveis pelas famílias, temos 32,60% 

trabalham como auxiliares, assistentes, atendentes, operadores e balconistas; 25,80% como 

domésticas, diaristas, faxineiras e do lar; 17, 20% trabalham como autônomos e comerciantes 

de bens, serviços e alimentos; 13,80% trabalham na construção civil e 10% somam os 

aposentados, pensionistas, trabalhadores rurais, funcionários públicos e educadores 

(FÁVERO; MORAIS, 2016, p. 220). 

Quanto as relações familiares e de moradia, temos um quadro em que 60,60% dos 

responsáveis pelas famílias são mulheres, contra 39,40% de homens. Mais da metade dos 

                                                 
4 Em homenagem ao professor da Universidade Federal de Uberlândia Elisson Prieto, um dos apoiadores e 
incentivadores da ocupação antes chamada de Assentamento Paulo Freire. 
5 Na época em que o cadastro foi realizado, o salário mínimo estava cotado em R$ 788,00. 
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responsáveis pelas famílias, 57,80% são solteiros, 21,60% casados, 8,40% somam uniões 

estáveis e amasiados e 6% de viúvos e divorciados. Em torno de 80% das famílias residem no 

bairro há mais de dois anos. Em relação às casas construídas, 81,60% são de alvenaria e 

pouco mais de 5% de materiais recicláveis, o restante não respondeu. Cerca de 40,20% das 

moradias possuem um quarto, enquanto 32,40% possuem dois quartos e pouco menos de 9% 

possuem três quartos ou mais (FÁVERO; MORAIS, 2016, p. 220). 

São nesses contextos familiares que vivem esses jovens, pesando desde cedo a 

necessidade de contribuição financeira com o núcleo familiar, seja de origem ou um novo, 

que muitas das vezes mesclam-se na reprodução da existência coletiva. Aliado a isso, há a 

pressão constante de uma reintegração de posse, que implica diretamente na dinâmica da 

família, seja da necessidade em sempre manter alguém no local, ou, até mesmo, na dúvida em 

investir o dinheiro que sobra do aluguel na construção da própria casa. 

A luta pela moradia impõe-se sobre os jovens como uma determinação a mais, 

abrangendo diversas dimensões da vida social. Nesse sentido, partimos de uma hipótese em 

que a juventude é vivenciada a partir de situações e experiências de classe, acentuadas pela 

condição de ocupação urbana. Essas situações impõem-se como limites e pressões sobre as 

próprias necessidades concretas de sobrevivência, determinando a própria experiência juvenil. 

 

2 A EXPERIÊNCIA JUVENIL NA OCUPAÇÃO: LIMITES E PRESSÕES 

 

Compreender a experiência juvenil consiste em buscar como os jovens vivem, como 

eles são produzidos e reproduzidos pelas determinações sociais e por suas próprias ações. 

Nesta busca, orientamo-nos pela premissa fundamental do materialismo histórico em que o 

ser social determina a consciência social (MARX; ENGELS, 2009), sendo a experiência o 

termo de junção entre o ser a consciência, ou seja, da mesma forma que a experiência é 

pensada, ela é vivida e sentida (THOMPSON, 1981; 1984). 

Neste sentido, optamos pela noção de experiência juvenil à condição juvenil utilizada 

pela sociologia da juventude (ABRAMO, 2005; DAYRELL, 2001, 2003; GROPPO, 2010; 

SPOSITO, 2004). Esta compreende a juventude como uma condição e uma situação vivida, 

ou seja:  

 
[...] condição (o modo como uma sociedade constitui e atribui significado a 
esse momento do ciclo da vida, que alcança uma abrangência social maior, 
referida a uma dimensão histórico-geracional) e situação, que revela o modo 
como tal condição é vivida a partir dos diversos recortes referidos às 
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diferenças sociais – classe, gênero, etnia. (ABRAMO, 2005, p. 42, grifos da 
autora). 
 

Os diversos autores que debruçam sobre a juventude propõem distintos recortes de 

análises para compreender “o modo como tal condição é vivida”. Assim, parece-nos adequado 

a noção de experiência juvenil pela indissociabilidade entre a condição e a situação, entre ser 

social e consciência social, entre estrutura e processo. Portanto, nossa hipótese de trabalho 

consiste na experiência juvenil ser determinada a partir de situações de classe,  

 
[...] já que a experiência é um termo médio necessário entre o ser social e a 
consciência social: é a experiência (muitas vezes a experiência de classe) que 
dá cor à cultura, aos valores e ao pensamento: é por meio da experiência que 
o modo de produção exerce uma pressão determinante sobre outras 
atividades: e é pela prática que a produção é mantida.” (THOMPSON, 1981, 
p. 112). 
 

Compreendemos as determinações como um processo objetivo de fixação de limites e 

exercício de pressões (WILLIAMS, 1979; 2011). Toda prática hegemônica não consegue 

absorver ou incorporar toda a dimensão da vida social, mas impõem limites para a ação 

humana, em que, dentro desses limites, os sujeitos agem conformando a experiência. Da 

mesma forma, o exercício de pressões impõem-se sobre os limites colocados, mas: 

 
São no mínimo também pressões derivadas da formação e do impulso de um 
determinado modo social: com efeito, uma compulsão de agir de forma que 
o mantêm e renovam. São também, e vitalmente, pressões exercidas por 
formações novas, com as suas intenções e exigências ainda não percebidas. 
A “sociedade” não é nunca, então, apenas a “casca morta” que limita a 
realização social e individual. É sempre também um processo constitutivo 
com pressões muito poderosas que se expressam em formações políticas, 
econômicas e culturais e são internalizadas e se tornam “vontades 
individuais”, já que tem também um peso de “constitutivos”. (WILLIAMS, 
1979, p. 91). 
 

Investigar os limites e as pressões em que os jovens estão inseridos é fundamental para 

compreender suas experiências e modos de vida. Para empreender tal análise, partimos de 

algumas relações centrais da produção e reprodução do ser social, as quais perpassam, 

indissociavelmente, as relações econômicas, culturais e sociais. As pessoas vêm ao mundo 

sob relações sociais que não escolheram, que são vividas a partir de experiências de classe, 

que são pensadas a partir de limites estabelecidos e sobre pressões exercidas por um processo 

estruturado, que molda a realidade vivida.  

A dimensão da moradia impacta diretamente a vida dos jovens, sobretudo na relação 

de dependência/autonomia com a família, que na maioria dos casos, eles não têm vez na 
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decisão em ir ou não para a ocupação, como afirma Alexandra6, uma jovem entrevistada de 

quinze anos que não queria ir para a ocupação:  

 
No começo eu não queria não, no começo. Ai, no começo eu falava nem, eu 
vou falar não, meus amigos vai achar ruim, ninguém vai querer conversar 
comigo mais. Agora eu gosto de ficar aqui. Tenho mais esse preconceito 
não. Aqui é um bairro como qualquer outro, só falta organizar tudo direito.” 
(ALEXANDRA, 2015, p. 27).  
  

Esse “preconceito” de Alexandra foi notado por outros jovens antes de irem para a 

ocupação, expressando-se em duas questões: o fato de ser uma ocupação, visto muitas das 

vezes como uma invasão, e pela falta de estrutura do bairro. “Uai... não é tão diferente não 

né... tão diferente quanto morar no asfalto não, pra mim é quase normal... é quase normal.”, 

afirma Eduardo (2015, p. 75), jovem de quinze anos que mora na ocupação há dois anos. A 

afirmação geral e ênfase na ocupação de ser um bairro comum – apesar de ser terra, de não ter 

estrutura, conhecido como invasão – pareceu ser um contraponto à visão que se tem da 

ocupação. 

Como aponta De Sordi (2015), a ida para ocupação, a princípio dá-se para fugir do 

aluguel, em que a moradia assume dimensões para além da propriedade, conformando em 

significados como dignidade e honestidade, sobretudo no querer pagar pelo terreno. É a partir 

da experiência da ação coletiva da ocupação e organização no MSTB que há a ampliação da 

perspectiva para além da moradia, questionando-se também a lógica da exploração, da 

especulação imobiliária e do direito à cidade, 

 
Nós morávamos lá... tínhamos um contrato, assim... sem formalizar com o 
dono, na qual nós precisaríamos uma casa por algum tempo pra morar. Não 
tínhamos... é... no momento condições de tá.... condições nós tínhamos, não 
tínhamos vontade de tá financiando uma casa. Achamos, assim, uma forma 
muito injusta essa questão da construção... essa questão de... de... essa 
questão do financiamento. E com dois a três meses sem um prévio aviso... ó, 
eu vou precisar do apartamento [no caso a proprietária]. Mas nós fizemos.... 
falei com você antes de vim que... que eu precisava de um tempo maior. Até 
porque eu... eu precisava estudar. A muié disse: não, eu vou precisar 
porque... e um montão de desculpas. Aí eu fiquei assim... revoltado, 
porque... é muito injusto você não ter um lugar procê morar. Aí eu lembrei 
daqui... um amigo meu falou que tava tendo a invasão do Glória lá, aí eu 
peguei e vim procurar saber como que funciona isso aqui. De primeira vista 
eu dei uma assustada né, o ambiente dá uma assustada. Mas... aí é o que 
tinha e outra casa pra alugar não vai ser fácil de achar e já tava meio em 

                                                 
6 Para preservar as identidades dos jovens entrevistados, os nomes utilizados são fictícios, e suas idades 
correspondem à época da realização das entrevistas, em novembro de 2015. 
7 Todas as entrevistas realizadas foram transcritas e organizadas em um único arquivo, o qual seguimos a 
numeração das páginas. 
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cima. [...] E aí foi a opção que eu tive. Só que eu tive e abracei a ideia, achei 
interessante a ideia que me passaram. (TITO, 2015, p. 38). 
  

Este é Tito, um jovem pastor de 27 anos, que decidiu, junto com a esposa de 26 anos, 

ir para a ocupação e “abraçou a ideia”. Tito tem algumas divergências quanto as ações do 

MSTB, sobretudo as ações de maior enfrentamento, como trancamentos de rodovias, prática 

muito comum da organização. Entretanto, faz o questionamento à especulação imobiliária e 

toda a forma de organização social, noção pouco encontrada entre os jovens. 

Para a maioria dos jovens entrevistados, a ida para a ocupação foi por decisões 

familiares, na grande maioria das vezes, na busca em libertar-se do aluguel. 68% dos jovens 

do Elisson Prieto moravam em outros bairros de Uberlândia antes de irem para ocupação, 

enquanto 26,01% moravam em outra cidade – 16,76% em outro estado e 9,25% em outra 

cidade em Minas Gerais – e menos de 3% moravam em zona rural (PERFIL..., 2015, p. 19).  

A construção da casa é uma questão permanente na vida das pessoas da ocupação, 

mesmo sob a não certeza de adquirir o terreno, aos poucos o dinheiro economizado no aluguel 

converte-se na construção da mesma. Patrícia, uma jovem de vinte anos que mora com a filha 

de um ano e meio, é um bom exemplo, “[...] por enquanto nós só fez essa aqui de madeirite e 

tamo pensando... juntando pra construir ali na frente. Enquanto não constrói vai ficando aqui.” 

(PATRÍCIA, 2015, p. 31). Entre os jovens que participaram das entrevistas de história oral, 

Patrícia é a única entrevistada que não vive em casa de alvenaria, também foi a única que 

mora somente com a filha apesar, de boa parte da semana, contar com a ajuda da mãe para 

cuidar da criança.  

A dimensão da moradia permeia as expectativas desses jovens, sendo uma afirmação 

geral tanto nos questionários aplicados quanto nas entrevistas realizadas. A não garantia da 

moradia exerce pressões em outras dimensões da vida social, como nas relações familiares, de 

trabalho e educação, como é o caso de Simone, uma jovem de quinze anos cuja família 

cogitava, à época da entrevista, ir para Montes Claros, cidade em que contaria com apoio 

familiar, devido à liminar de despejo em voga na época (SIMONE, 2015, p. 50). No entanto, 

um dia antes da entrevista, a liminar tinha sido revogada, informação que Simone ainda não 

sabia.  

As relações familiares demonstraram-se como dimensões importantes nos limites e 

pressões da vivência da juventude, assim como uma fonte de referência na construção de 

valores e expectativas. As determinações e referências no âmbito familiar perpassam tanto 

pela família de origem quanto no processo de constituição de uma nova, havendo, também, 
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situações de constituição de uma nova família com a integração de novos membros e relações 

na família de origem, dando-se, sobretudo, no compartilhar a moradia. 

Entre os jovens, temos uma situação em que 45,09% já assumiram a responsabilidade 

de constituição de uma nova família, dividindo a moradia com cônjuges e filhos, enquanto 

43,93% dos jovens ainda moram com a família de origem, 5,78% moram sozinho e 5,20% 

dividem a moradia com a família de origem e com a nova em constituição. Quanto aos filhos, 

53,76% dos jovens possuem filhos, contra 46,34% que não possuem. Dos jovens que possuem 

filhos, 21,51% são solteiros, 3,23% divorciados/viúvos e morando com cônjuge – casados, 

amasiados e união estável – somam 75,27% (PERFIL..., 2015). 

As pressões e limites no âmbito da família de origem manifestaram-se em duas 

dimensões, na dependência – financeira e de decisões – e na ajuda da reprodução do núcleo 

familiar – financeira e com o trabalho doméstico. Por outro lado, na constituição de uma nova 

família, as pressões e limites expressam-se, principalmente, na reprodução do núcleo familiar. 

Essa dimensão, relaciona-se, muitas das vezes, com as relações de trabalho e educação, 

fazendo com que os jovens sintam sobre si as responsabilidades de adultos, ingressando no 

mundo do trabalho e abandonando os estudos.  

 

3 RELAÇÃO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA EXPERIÊNCIA JUVENIL 

 

“[...] a situação foi ficando difícil, minha mãe tava sozinha né, que ela separou do meu 

pai, aí ela ficou sozinha. Aí meus irmãos teve que trabaiá pra ajuda ela... aí eu decidi parar [de 

estudar] né.” (ANTÔNIO, 2015, p. 23-24). Esse é Antônio, outro jovem entrevistado de vinte 

anos de idade. O relato de Antônio foi muito comum entre os jovens da ocupação, a 

interrupção dos estudos pela necessidade de reprodução do núcleo familiar. 

Na relação financeira com a família, temos um quadro em que 43,35% dos jovens são 

financeiramente dependentes, enquanto 31,79% divide os gastos da casa com a família de 

origem, 14,45% sustentam uma nova família e 10,40% são independentes em relação à 

família de origem (PERFIL..., 2015). A moradia impõe-se, novamente, como limites e 

pressões nas relações familiares, sendo central para a reprodução do núcleo familiar. Dessa 

forma, percebemos, também, essa preocupação geral entre os jovens na relação familiar, seja 

no ajudar a comprar os materiais para a construção da casa, assim como no trabalho de 

construção e no cuidar do espaço. 

Pudemos notar uma estreita relação entre a interrupção dos estudos com a necessidade 

de reprodução do núcleo familiar, sendo uma realidade para 55% dos jovens entrevistados. 



10 
 

Entre estes, 16,84% interromperam os estudos devido ao casamento e/ou surgimento de 

filhos, enquanto 26,32% por causa de trabalho, 13,68% sem motivo maior, 12,63% por 

mudança de cidade e 5,26% por drogas ou prisão. Ao cruzarmos as informações sobre 

interrupção escolar por sexo, temos uma situação que as mulheres interrompem os estudos por 

conta dos filhos e casamento em 57,45% dos casos, enquanto apenas 10,64% por necessidade 

de trabalho. Para os homens, ocorre o inverso, em que 41,67% dos casos de interrupção 

deram-se por causa do trabalho, enquanto 16,67% responderam interromper os estudos por 

causa dos filhos (PERFIL..., 2015).  

Este quadro indica a reprodução patriarcal da divisão de papeis entre homens e 

mulheres no Brasil, em que as mulheres sofrem uma pressão maior na esfera da reprodução da 

vida doméstica, enquanto os homens são os provedores financeiros e voltados para o mundo 

do trabalho, na vida pública. Esta dimensão também foi possível notar em relação ao trabalho 

doméstico, não visto como trabalho necessário para a reprodução do núcleo familiar. Entre as 

mulheres, 95% responderam ter responsabilidades com o trabalho doméstico (PERFIL..., 

2015).  

Entretanto e curiosamente, o trabalho doméstico não aparecia imediatamente entre as 

mulheres, a não ser que fosse assalariado. No geral, a pergunta era se o jovem trabalhava, e a 

maioria das mulheres não incluíam o trabalho doméstico, somente após serem questionadas de 

tal. O inverso também ocorria entre os homens, que, além de não incluírem o trabalho 

doméstico nas relações de trabalho, apenas uma minoria deles que contribuem com as tarefas 

da casa. Tito, que contribui com a louça por insistência da esposa, é um bom exemplo, 

afirmando, ao ser questionado sobre o trabalho doméstico:  

 
[risos]... A muié que arruma as coisas. Nós dividimos mais que eu agora tô... 
[no caso desempregado]. Ela sempre diz que eu tenho esse... esse defeito, de 
não ajudar né, em casa. Mas eu to me... me policiando e tentando melhorar 
isso aí... agora eu arrumo as vasilhas... vasilhas é comigo [risos]. (TITO, 
2015, p. 38-39). 
 

A conciliação entre estudos e trabalho não é uma realidade para muitos desses jovens, 

em que apenas 15% dos jovens que trabalham continuam estudando, como afirma Antônio ao 

ser questionado se pretende voltar a estudar: “Por enquanto não pretendo não né, porque ta 

meio difícil né. É muito chato também trabaiá de dia e estudar a noite, mas se Deus quiser eu 

vou voltar ainda.” (ANTÔNIO, 2015, p. 24). Essa dificuldade em relacionar estudo e trabalho 

torna-se determinante na experiência juvenil, uma vez, que no Brasil, “[...] o trabalho afasta o 

aluno da escola, que, por sua vez, afasta o aluno trabalhador.” (SPÓSITO, 2004, p. 81). 
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Esse também é o caso de Rosa, na época com 27 anos e grávida de oito meses, que 

interrompeu os estudos por conta de uma série de episódios que envolvem drogas, cárcere e a 

experiência de vida de rua, que relata a tentativa frustrada de retornar aos estudos após ir para 

a ocupação e ver-se livre das drogas: 

 
Hoje eu sinto falta, porque esses tempo agora eu tentei voltar e fiquei muito 
sem noção dentro da sala, então eu fiquei com vergonha. Agora eu parei 
nesse ano passado agora... eu parei por causa de vergonha memo, por causa 
que a matemática e a física já tava bem num nível elevado que eu já nem 
lembrava mais aí. (ROSA, 2015, p. 14). 
 

E continua ao ser questionada se pretende concluir: “Ah... mas agora acho que não dá 

não, mas eu queria... ser assistente social, quatro anos só. Cinco ano eu terminaria tudo né, 

que só falta um ano. Dá pra fazer segundo e terceiro junto e a faculdade, mas... vamo ver né... 

só Deus agora [risos].” (ROSA, p. 14). 

Rosa começou a trabalhar desde a infância vendendo temperos com os pais. 

Compravam os temperos em grande quantidade no Ceasa, embalavam e revendiam em feiras. 

Após isso conta-nos que já trabalhou em “restaurante, já trabaiei de telemarketing também, 

manicure, cuidá de cabelo dos outros, vendedora, que eu tenho curso”. Sendo o seu primeiro 

emprego como “doméstica e faxina memo. Eu sempre gostei de fazer faxina, porque é um 

dinheiro mais fácil, rápido – cabou, recebeu...” (ROSA, 2015, p. 14-15). 

Ernesto, outro jovem entrevistado de 22 anos, sonha em ser músico. Ele interrompeu 

os estudos sem motivos aparentes e vive intercalando bicos entre a música e o que aparece. 

Como músico, ele não consegue uma renda garantida, já tendo trabalhado como auxiliar de 

operação em uma grande rede de supermercados, em auxiliar de produção em frigoríficos e na 

época vivia o drama do desemprego: 

 
Eu to procurando, mas na verdade tá mais difícil do que... do que... eles 
pedem muito, sabe; tem emprego, mas só que eles não escolhem tanto assim, 
sabe... num... eles fazem, mas pegam poucas pessoas, eles... Eu acho que até 
uma estratégia que eles fazem, sabe, eles não deixam a pessoa completar o 
terceiro mês pra num ter... fica só como experiência básica... mas aí, a 
pessoa perde o direito tudo. (ERNESTO, 2015, p. 57). 
 

Entre os jovens da ocupação, 57,80% fazem parte da população economicamente ativa 

(PEA), enquanto 42,20% compõem a população não economicamente ativa (PNEA). Esta, é 

composta majoritariamente por mulheres, 78,08% contra 21,92% dos homens. Entre a PEA, o 

fenômeno se inverte, sendo 66% de homens contra 34% de mulheres. Entre os jovens que 

compõem a PEA, 47% trabalham com carteira registrada, 35% trabalham informalmente – 
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bicos, free lancers, autônomos –, 15% desempregados e 3% com trabalho fixo sem registro 

(PERFIL..., 2015). 

O desemprego afeta de maneira mais intensa os jovens, sobretudo entre 18 a 24 anos. 

No período que realizávamos o survey, o desemprego encontrado estava um pouco acima da 

estimativa nacional, em torno de 12%, sendo as faixas etárias mais atingidas entre 18 e 19 

anos, seguida por 20 a 24 anos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA - IBGE, 2015). Em nossa pesquisa, a faixa etária mais atingida pelo 

desemprego foi, diferente da tendência nacional, sendo os jovens entre 25 a 29 anos, com 

53,85% dos desempregados, seguido por 20 a 24 anos, com 38,46% e de 15 a 19 anos, com 

7,69% (PERFIL, 2015). 

A soma de 38% de jovens da ocupação que trabalham informalmente também é 

reflexo do mundo do trabalho brasileiro, em que a informalidade afeta, também, de maneira 

intensa os jovens que ficam oscilando entre um trabalho formal e os bicos, como o caso de 

Antônio, que profissionalizou-se em serralheiro, mas faz bicos com fundação de prédios, ou 

com Tito, que estava fazendo bicos com serralheria, mesmo sendo mecânico industrial. Para 

Cardoso (2012), é típico do mercado de trabalho brasileiro a alta rotatividade nos empregos 

formais: 

 
Em uma palavra (e como é sabido), o mercado formal é caracterizado por 
altas taxas de rotatividade, tanto mais altas quanto mais jovens os ocupados. 
Mais ainda: quanto mais empregos são gerados, maiores as taxas de 
rotatividade. Na verdade, as chances de emprego de diferentes coortes de 
idade são uma função combinada da criação de empregos e da rotatividade, 
com idade, escolaridade, sexo, raça [...] e outros atributos jogando um papel 
importante, mas subsidiário. Novos postos de trabalhos são ocupados por 
novos entrantes e por pessoas que perderam seus empregos para outros, e, 
em um prazo muito curto. O mercado formal pode ser uma “terra de sonhos” 
para boa parte dos trabalhadores, mas não é garantia de segurança no 
emprego. E quanto mais passa o tempo, mais ele se revela como uma 
experiência ao mesmo tempo múltipla e fugaz nas biografias de jovens e 
velhos igualmente (CARDOSO, 2012. p. 94). 
 

Aliado as dimensões do desemprego e da informalidade que atinge os jovens, temos a 

precarização do trabalho que eles estão inseridos. Apesar do aumento no número de emprego 

nas últimas décadas, esses davam-se, na maioria das vezes, nas faixas salariais mais baixas e, 

ainda mais, essas vagas eram preenchidas em sua maioria pela faixa etária entre 25 a 34 anos 

(CARDOSO, 2012). No caso da ocupação, podemos notar essa precarização pela baixa faixa 

salarial e altas jornadas de trabalho que os jovens – e seus familiares – estão submersos. Entre 

os jovens que trabalham, 23% deles trabalham oito horas por dia e outros 23% trabalhando 
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nove horas. Ainda encontramos 6% que disseram trabalhar doze horas por dia e 5% dez horas 

(PERFIL..., 2015). 

Quanto à renda, 68,97% dos jovens recebem menos de 1,5 SM – 6,90% recebem 

menos que 0,5 SM, 25,29% entre 0,5 e 1 SM, 36,78% entre 1 e 1,5 SM –, 17,24% recebem 

entre 1,5 e 2 SM e 9,20% recebem mais que 2 SM. Quanto à renda familiar, 33,53% recebem 

entre 1 e 1,5 SM, 10,89% entre 1,5 e 2 SM, 12,14% entre 2 e 2,5 SM, 9,25% entre 2,5 e 3 

SM, 9,83% recebem mais que 3 SM e 21,89% não sabiam ou não responderam. Houve, 

também, uma pequena parte de 2,89% dos jovens que responderam viver com menos de um 

SM como renda familiar. Entre os jovens que trabalham, 60% deles têm empregos como 

atendentes, balconistas, telemarketing, fast food e serventes, seguido por 13,43% que 

trabalham como diaristas, domésticos, cuidadores, cabelereiros e vendedores autônomos de 

cosméticos; trabalhadores da indústria (geralmente auxiliares) e da construção civil somam 

11,94% e autônomos 10% (PERFIL..., 2015). 

À exceção de Tito, os jovens entrevistados veem nos estudos uma forma de melhora 

nas condições de trabalho, em um quadro que a educação superior está colocado apenas como 

expectativa – dos 173 questionários aplicados, apenas três jovens teve contato com curso 

superior, inclusive Tito, que interrompeu na fase final o curso de teologia. O caso de Patrícia é 

bastante representativo: 

 
Ah, os estudos, eles abre as portas né, do futuro. Aí, eu estudei até o ensino 
médio, quando eu fui pra fazer faculdade... aí apertou um pouco por causa do 
trabalho, eu dei... eu adiantei, aí da outra vez que eu fui fazer, eu engravidei, 
parei... mas o estudo, ele é muito importante, pra pessoa ter um futuro, pode 
escolher um trabalho, uma profissão melhor. (PATRÍCIA, 2015, p. 31). 
 

Patrícia queria fazer o curso de pedagogia, mas está repensando devido as precárias 

condições de trabalho dos professores, visualizando a psicologia. Enquanto isso, ela trabalha 

como fiscal de caixa em uma rede de supermercados para poder sustentar a filha. Ao mesmo 

tempo que Patrícia gosta de seu trabalho, vendo como um espaço de aprendizado e também de 

sociabilidade, expressa a precariedade e a perspectiva de melhoria de condições de trabalho 

pelos estudos, afirmando ao ser questionada sobre seus planos futuros: 

 
Bom, meu futuro agora, eu vejo... eu vejo ele assim... só dando o melhor 
para minha filha, eu vou atrás do que eu preciso, do que eu quero, pra dar o 
melhor pra ela. Vou atrás de conseguir me formar, ter um trabalho melhor, 
porque o meu... ele toma todo o meu tempo, eu mal tenho tempo de ficar 
com ela e... to... num sorteio das casas e, então, se Deus quiser, eu vou 
conseguir ganhar. É isso que eu vejo. Então é estudar, arrumar um emprego 
melhor. (PATRÍCIA, 2015, p. 36). 
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A entrada no mundo do trabalho pelos jovens implica em uma dupla relação na 

experiência juvenil, a limitação de sua vivência, ao mesmo tempo que a possibilita. A 

limitação resulta das responsabilidades que o trabalho traz, muitas vezes vistos como 

responsabilidades de adultos, do abandono dos estudos, ou dificuldade de compartilhar com o 

trabalho e na necessidade de reprodução do núcleo familiar. Por outro lado, o trabalho 

possibilita uma maior autonomia em relação à família, sobretudo nas tomadas de decisões e, 

também, um maior acesso cultural e à cidade, abrindo possibilidades para a sociabilidade 

juvenil, como expressa Eduardo, que trabalhava informalmente em uma lanchonete aos 

quatorze anos como chapeiro: 

 
Era meio ruim, né! Porque eu trabaiava seis hora. Entrava lá seis hora, saia 
de lá uma hora da manhã, vinha em casa e acordava seis hora da manhã pra 
ir pra escola, chegava da escola, arruma a casa, lavava a louça... era correria 
pra mim. [...] Gostava... porque final de semana eu podia ficar de boa, ir pros 
lugar né... pro shopping, assistir um filme. É... pra mim era bom. 
(EDUARDO, 2015, p. 66-67). 
 

Na pesquisa realizada por Dayrell (2001), tanto o trabalho quanto a educação não eram 

vistos pelos jovens como uma referência moral e fonte de valores, sendo mais encarado como 

um mal necessário, o que não ocorreu com nossa pesquisa. Aqui, os jovens veem tanto no 

trabalho como na escola espaço de referências, aprendizado, realização e sociabilidade, como 

afirma Alexandra que trabalha desde os treze como auxiliar de produção em um frigorífico, 

conciliando com os estudos: “É como se tivesse uma responsabilidade assim a mais. Tipo 

você focar naquilo sabendo que você é bom naquilo e pra você aprender cada vez com aquilo 

que você faz, que você gosta de fazer.” (ALEXANDRA, 2015, p. 3). Como também afirma 

Patrícia, falando sobre seu trabalho como fiscal de caixa: “Eu gosto de trabalhar lá, assim, a 

gente tem contato com o cliente direto, já vai ganhando é... como eu posso dizer... já vai 

ganhando aprendizado, porque a gente vai tendo contato, caso no futuro a gente queira fazer 

outras coisas, eu gosto de trabalhar lá.” (PATRÍCIA, 2015, p. 32). 

As pressões e limites colocados a partir da relação trabalho e educação estendem-se 

para outras dimensões da vida social, como família e moradia já citadas, mas também nas 

dimensões da violência urbana, no lazer, no direito à cidade e, também, na relação mantida, 

por distintas formas, com o Estado e a religião, sempre vividas a partir de situações de classe. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Pudemos perceber que a maioria das dimensões da vida social são marcadas por 

situações de classe, em que os jovens da ocupação, assim como jovens das periferias de uma 

maneira geral, estão inseridos em contextos que questionam a noção de moratória da 

juventude, alargando o tempo de estudo e postergando a entrada no mundo do trabalho. 

Para a maioria desses jovens, o que ocorre é o contrário, eles são expulsos do estudo e 

ingressam mais cedo no mundo do trabalho, marcando tensões e reduzindo o período de 

entrada no mundo adulto. As situações de classe são comuns entre esses jovens, perpassando 

pela luta pela moradia, a dificuldade em relacionar estudos e trabalho, o pouco acesso 

cultural, possibilidades reduzidas de sociabilidade, uma vivência mais intensa da violência 

urbana, a restrição do direito à cidade, entre outros. 

Esses jovens não escolheram nascer nessas determinadas relações sociais e de 

produção. Essas relações impõem-se como limites e pressões sobre suas vivências, moldando 

suas experiências e consequentemente, suas juventudes, pois: 

 
A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de 
produção em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. A 
consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em 
termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e 
formas institucionais. Se a experiência aparece como determinada, o mesmo 
não ocorre com a consciência de classe. (THOMPSON, 2011, p. 10). 
 

O ato coletivo de ocupar impacta os jovens em distintas dimensões, em que a partir da 

organização coletiva, novas possibilidades são abertas, inclusive da casa própria. A 

organização no MSTB, com todos seus limites, promove uma ampliação da dimensão da 

consciência em relação a totalidade social e as situações de classe experimentadas por eles. 

Nesse sentido, experimentam-se novas relações coletivas e solidárias entre a vizinhança da 

ocupação, assim como ações diretas que visam garantir a regularização das casas, 

extrapolando para outras esferas como o direito à cidade e à especulação imobiliária. 

Entre os jovens, é possível notar essa consciência de classe, mesmo não tendo toda a 

dimensão de totalidade social e da dimensão política que atinge a ocupação, há a percepção 

comum e o sentimento de solidariedade com os demais membros da ocupação, assim como na 

relação contraditória de proprietários e não proprietários e pela impossibilidade de ascensão 

social pelo trabalho. 

Por fim, as relações de trabalho e educação apresentam uma discrepância entre 

necessidades, possibilidades e expectativas. Nessa perspectiva, as possibilidades concretas de 

reprodução da vida, de classe, não correspondem aos anseios e perspectivas, de uma educação 
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melhor para um trabalho melhor, implicando no seu contrário, em trabalhos precários por e 

consequentemente uma educação precária. 
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