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RESUMO  

 

 Esta monografia tem como objetivo analisar a construção da subjetividade 

neoliberal dos estudantes do Ensino Médio do Colégio Estadual Manoel Pereira 

Gonçalves, localizado em Farol de São Thomé um distrito do município de Campos 

dos Goytacazes. Por meio de questionários semiabertos e entrevistas semi 

estruturadas com duas turmas de anos distintos, busquei entre os discentes fatores 

que indicassem a internalização das normas neoliberais, as quais foram 

identificadas com facilidade desde meus primeiros contatos com o campo. Esses 

jovens demonstram terem internalizado fortemente certos fatores como o esforço 

próprio e a persistência e, ao longo do trabalho, procuro identificar, principalmente 

por meio das entrevistas, em que medida essa subjetividade neoliberal os atinge e 

reflete sobre suas aspirações futuras.  

 

Palavras-chave: Subjetividade neoliberal; juventude; educação; neoliberalismo.  
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ABSTRACT 

 

 This monograph aims to analyze the construction of the neoliberal subjectivity of 

the high school students of the Manoel Pereira Gonçalves State College, located in 

Farol de São Thomé, a district of Campos dos Goytacazes city. Through semi-open 

questionnaires and semi-structured interviews with two groups of different years, I 

searched among the students for factors that indicated the internalization of 

neoliberal norms, which were easily identified from my first contact with the field. 

These young people demonstrate that they have strongly internalized certain factors 

such as their own effort and persistence and, throughout the work, I try to identify, 

mainly through interviews, the extent to which this neoliberal subjectivity affects them 

and reflects on their future aspirations. 

 

Keywords: Neoliberal subjectivity; youth; education; neoliberalism. 
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INTRODUÇÃO: 

 

  Este trabalho tem como propósito analisar a formação da subjetividade 

neoliberal entre os discentes do Ensino Médio do Colégio Estadual Manoel Pereira 

Gonçalves. Pretendo contemplar o entendimento desse conceito ao longo do 

trabalho, relacionando com os relatos dos discentes, pois acredito que dessa 

maneira a compreensão se faz mais eficaz.  

Primeiramente, gostaria de ressaltar que a pesquisa sofreu algumas alterações: 

inicialmente o objetivo era a analisar o discurso meritocrático da instituição escolar 

sobre os discentes. Buscava por meio dos relatos dos estudantes declarações de 

situações nas quais os docentes ou outros funcionários da escola insinuassem a 

respeito do futuro desses jovens, no sentido de demonstrarem acreditar ou não no 

sucesso deles e, com isso, fomentar neles um sentimento de “ser ou não ser capaz”, 

“merecer ou não merecer”. Acreditava encontrar no campo um cenário onde o 

discurso meritocrático dos representantes da instituição escolar teriam uma 

relevância mais que significativa sobre internalização do empreendedorismo de si 

entre os jovens (CECCHETTO, MUNIZ e MONTEIRO, 2018), que se trata deles se 

entenderem enquanto os principais agentes para o seu próprio sucesso, afastando 

assim, a função e responsabilidade do Estado sobre as oportunidades para a 

equidade social.  

Porém, conforme o levantamento de dados do campo foi observado que essa 

internalização, ao menos para esses discentes e nesse colégio, não ocorre 

majoritariamente por meio desses discursos. Desta forma, optei por analisar a 

construção da subjetividade neoliberal, avaliando em que medida ela está presente 

e quais os fatores que mais a despertam.  

  Obviamente o discurso meritocrático está presente, e cada vez mais 

disseminado na sociedade, por isso não anulo o impacto dele na construção da 

subjetividade neoliberal desses discentes. Pontuo apenas que por meio dos 

questionários e entrevistas realizados no campo ele não foi identificado como fator 

principal.  
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  A pesquisa originou-se do grupo de estudo onde um dos objetivos é a análise 

das nuances do neoliberalismo na formação do indivíduo enquanto pertencente de 

uma sociedade que vive a glamorização do empreendedorismo. No período em que 

esses jovens se encontram, prestes a concluir o ensino médio e adquirirem o 

diploma para então adentrarem com mais afinco na lógica da competição – seja no 

vestibular por meio de uma vaga no ensino superior ou então no mercado de 

trabalho. Essa glamorização atinge novos patamares que antes eles desconheciam, 

não que eles tenham consciência de todo esse mecanismo, essa análise só foi 

possível por meio das observações e relatos no campo. Tendo em vista o contexto 

pretendo também analisar as percepções de futuro desses jovens estudantes a 

partir dos conhecimentos adquiridos que não fazem parte do currículo formal, mas 

que produzem a internalização dos padrões de comportamento que entendemos 

como socialização. Tendo como recortes, por exemplo, os estigmas que eles 

adquirem devido as turmas que compõem, fazendo parte de turmas de prestígio ou 

então as ditas como “piores” da escola. Farei uso desses estigmas para avaliar em 

que medida isso contribui na análise dos discentes sobre suas aspirações futuras, 

uma vez que o medo de sobrar está cada vez mais latente, principalmente nessa 

fase de decisões na vida dos jovens, o sofrimento então, causado por esse medo, 

deve se tornar um dispositivo de controle (DARDOT e LAVAL, 2016). 

 

  PRAIA DE FAROL DE SÃO TOMÉ 

  O Colégio Estadual Manoel Pereira está localizado na Praia do Farol de São 

Thomé a cerca de 50km de distância do centro do município Campos dos 

Goytacazes – RJ. O litoral de Campos se estende por 28 km entre o limite sul, 

fronteiriço com o município de Quissamã, e norte, fronteiriço com o município de São 

João da Barra (Bulhões et al. 2016), a praia de Farol é a única no município. A 

pesca artesanal é a principal atividade dos moradores, atividade essa que é passada 

de geração em geração – entre os estudantes da escola Manoel Pereira não é difícil 

encontrar alunos que acompanham seus pais na prática de pesca. 

  Em Farol o turismo também é uma fonte de renda, principalmente entre os 

meses de dezembro até março, quando as casas de veraneios são ocupadas por 
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seus moradores que residem, em sua maioria, na parte urbana de Campos e no 

verão passam as férias com a família em Farol. Por conta disso, a prefeitura tem 

investido nos últimos anos em atrações como shows e festivais, sobretudo, entre 

esses meses.  

  Como um típico bairro pequeno e afastado do centro, Farol tem suas 

dificuldades a serem superadas, como a precariedade no acesso ao transporte, uma 

vez que o ônibus que faz o percurso Farol x Carol passa somente de uma em uma 

hora, se não houver problemas no percurso. Existe uma linha de van que faz o 

mesmo trajeto, com o intervalo entre a passagem de uma van e outra de vinte 

minutos em média, porém, o valor mais que dobra, por esse motivo o ônibus acaba 

sendo preferível, apesar do transtorno na espera. Com isso o acesso ao Centro de 

Campos é dificultoso para os moradores de Farol, que muitas vezes o necessitam 

para consultas médicas, já que a Unidade Pré Hospitalar de Farol (UPH) desde 2016 

está em reforma e com isso o atendimento está ainda mais precário. Muitos 

moradores de Farol utilizam esse transporte diariamente para o trabalho, e nesses 

casos o transtorno é ainda maior, uma vez que rotineiramente devem lidar com a 

precariedade no transporte público. 

 

  COLÉGIO ESTADUAL MANOEL PEREIRA GONÇALVES 

   O colégio é consideravelmente pequeno, o que explica o número de turmas e 

alunos que a frequentam: ao todo são 19 turmas distribuídas entre o Ensino Médio 

(EM) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O EM é dividido entre manhã, tarde 

e noite, sendo que o período matutino atende a um público maior, com seis turmas 

ao todo, do primeiro ao terceiro ano, as turmas de maior lotação chegam a ter cerca 

de trinta alunos, porém há também turmas onde o número de alunos não ultrapassa 

a margem de quinze estudantes. A tarde esse cenário se modifica, também com seis 

turmas, sendo duas de cada ano do ensino médio, porém chegando ao máximo de 

doze alunos por turma; no período noturno também está disposta uma turma por ano 

do ensino médio e, o número de alunos por aula é ainda menor que no período da 

tarde. Ao EJA são destinadas quatro turmas, todas no período noturno, e as turmas 

variam de quatro a doze alunos no máximo. 
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  Muito provavelmente devido ao tamanho da escola os alunos possuem uma 

certa proximidade com os professores, sendo comum, inclusive, que eles 

frequentem a sala dos professores nos intervalos das aulas no intuito de sanar 

dúvidas, mas pude observar também que essa proximidade não ocorre com todos 

os discentes na mesma proporção, no geral, os alunos mais “aplicados” ou 

participativos nas aulas são os que frequentemente se relacionam com os docentes 

de forma mais direta e informal.  

  Essa proximidade, entretanto, não elimina a existência de conflitos, apenas, 

de certa forma a mascara, por isso também, a maioria dos conflitos entre 

professores e alunos eu descobri por meio de relatos vivenciados e informados a 

mim pelos professores. Segundo os relatos, que pude ter acesso durante conversas 

na sala dos professores, existem dois grandes motivos de desavenças entre os 

alunos e professores e, em alguns casos, entre os próprios professores, que são: 

política e religião. 

  O perfil dos alunos espelha demasiadamente o perfil dos moradores que no 

geral demonstram um apelo muito forte com as tradições familiares e sobretudo com 

o moralismo cristão. Acredito que pelo fato de haver uma igreja católica de frente 

para a escola esse fator seja ainda mais potencializado e visivelmente constatado, já 

que não é incomum o uso de terços e palavreados associados à fé cristã. Por conta 

do momento político conturbado que vivemos o dever do Estado e os deveres da fé 

cristã foram, de certa forma, misturados e essa combinação se transforma em 

conflito na escola e não somente durante as aulas ou sobre os assuntos trabalhados 

em aula. 

  A escola, como já dito, é consideravelmente pequena, um prédio de dois 

andares e, para a educação física: meia quadra poliesportiva de concreto. No andar 

de baixo encontramos o refeitório e o pátio, este possui uma parte coberta e outra 

aberta, os alunos têm o costume de se aglomerarem na parte coberta, no espaço 

onde ficam as mesas do refeitório. Essa parte coberta onde os alunos costumam se 

encontrar fica exatamente no meio de um círculo entre o refeitório, a direção, a 

biblioteca e a sala dos professores. Ainda no andar de baixo temos a coordenação e 

a sala de computação e a biblioteca, que desde o ano passado não é usada pois o 
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funcionário que era responsável por ela foi afastado, desde então ela se mantém 

fechada constantemente. No segundo andar ficam as oito salas de aula e o 

auditório. O auditório, desde que comecei o campo na escola foi usado somente 

uma vez em um evento no qual toda as turmas participaram, fora essa exceção ele 

se encontra sempre trancado, assim como a biblioteca. Há câmeras espalhadas por 

toda a escola, inclusive dentro de todas as salas de aula, para além disso, todas as 

salas de aula são equipadas com ar-condicionado e equipamentos de data show, 

porém nem todos os aparelhos de ar condicionado e os equipamentos de data show 

funcionam, mas é possível, com planejamento prévio, fazer uso desse equipamento, 

como já pude acompanhar mais de uma aula onde esse material foi utilizado e, 

apesar do transtorno até fazê-lo funcionar, a aula pôde ocorrer com o uso do 

material audiovisual. No geral, mesmo no período matutino, onde as turmas são 

mais cheias, as salas de aula são bem dispostas de tamanho e principalmente de 

ventilação, cada sala possui duas janelas grandes, sendo assim, mesmo nos dias 

quentes os alunos não sofrem com salas superlotadas e, muito menos, abafadas. 

 

Fotografia 01: Corredor das salas de aula 

 

Fonte: elaboração da autora 
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Fotografia 02: Rampa de acesso ao pátio 
 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

  PERFIL DOS ALUNOS 

  Muitos dos estudantes moram nas proximidades do colégio, e a localidade 

específica das residências muitas vezes se torna motivo de comentários e “piadas”, 

quando se trata de vilas onde a precariedade é mais visível. Mas, no geral, morar 

em Farol não é o ideal para nenhum dos estudantes que vez ou outra demonstram o 

descontentamento e expõem o interesse em morar mais próximo dos bairros 

centrais de Campos. 

  Ao todo o colégio tem um pouco mais de 300 alunos matriculados, somando o 

Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos, dentre esses acompanhei duas 

turmas com cerca de 30 e 20 alunos da segunda e terceira série respectivamente. 

Ambas as turmas possuem uma boa representatividade de gênero, não mudando 

muito o número de homens e mulheres por turma, o que para a pesquisa foi 

benéfico. Assim como na escola, essas turmas são compostas majoritariamente por 

pessoas brancas e, mesmo as que possuem traços negróides não se consideram 

negras, segundo as respostas nos questionários e das entrevistas realizadas.  
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  Pude observar que apesar de o colégio ser pequeno e, de certa forma, todos 

os alunos se conhecerem minimamente, eles possuem um carácter turmista, 

produzindo assim uma identidade de grupo pela turma, onde esses estudantes se 

enquadram nos estereótipos empregados a turma na medida que mais se 

identificam como pertencentes a ela, por exemplo, em turmas onde há relatos de 

serem considerada uma turma de prestígio, os estudantes aderem a esse papel, 

demonstrando mais motivação durante as aulas, o oposto ocorre também, nas 

turmas consideradas “piores da escola”, porém não de forma tão generalizada. Este 

carácter turmista acaba resultando também em um afastamento com as outras 

turmas, mesmo as que são do mesmo ano. No intervalo esse fato é ressaltado. A 

divisão dos grupos por turmas é facilmente identificada. Durante o Ensino Médio as 

turmas dificilmente são modificadas, a não ser que o aluno saia da escola ou mude 

de período, mas a direção em si opta por não mexer na disposição dos alunos por 

turmas, com isso o carácter turmista ganha maior relevância, por tamanha 

convivência ao longo do EM. Em um relato do professor que eu acompanho durante 

a pesquisa, ele expõe que essa atitude da direção é em vista de não desagradar os 

alunos, para que eles se mantenham matriculados nessa escola. 

  A escola, por ter um número de alunos matriculados relativamente baixo, se 

preocupa com o perigo de fechar determinadas turmas e por consequência, talvez a 

escola. Por conta disso, a direção disponibiliza uma certa liberdade, como por 

exemplo que os alunos transitem entre as turmas, porque apesar de não partir dela 

a separação das turmas quando esse interesse parte de algum aluno ela permite 

essa transição com uma certa facilidade, sendo natural, inclusive, que durante o ano 

letivo um mesmo aluno troque de turma e/ou período mais de uma vez. 

  A sala dos professores e o pátio/refeitório são equipados com um aparelho de 

televisão, grande e novo e, assim como nas salas de aula, o pátio também possui 

um aparelho de som, que durante o intervalo os alunos possuem liberdade e 

autonomia suficiente para escolherem o que assistir ou o que ouvir. Na maioria das 

vezes eles comem e conversam enquanto ouvem alguma música escolhida do 

próprio celular dos estudantes, em um volume consideravelmente alto. Variam entre 

os estilos funk e pagode, com exceção de poucas músicas internacionais. A direção 
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parece não se opor. Segundo Young (2007) a educação está passando por um 

processo de transformação em mercado, no qual as escolas são obrigadas a 

competir por alunos e fundos, como esta escola já sofre com o baixo número de 

matrículas é possível uma suposição onde: a direção se faz flexível à vontade do 

aluno para que ele permaneça neste colégio. Talvez por enxergar esses alunos 

enquanto clientes que precisam ser bem tratados para que permaneçam. Faz 

sentido se analisarmos que no Estado neoliberal as instituições públicas também 

passam a agir como empresas que visam a eficiência, o que nesse caso significa 

manter o maior número possível de alunos matriculados para então, continuar tendo 

fundos. 

  O carácter turmista dos alunos acaba construindo um estereótipo para cada 

turma. Assim como se fala do prestígio escolar relacionado as escolas de maior 

prestígio (COSTA, 2008), a pesquisa analisará o quanto estar ou não em uma turma 

considerada de prestígio interfere na forma como o discente se vê e sobretudo o 

quanto essa relação é determinante para as aspirações desses jovens sobre seu 

futuro, formando talvez, nesses estudantes a compreensão de serem unicamente 

responsáveis pelo seu futuro. Numa sociedade em que a divisão do trabalho 

depende não só da propriedade de capital, mas também da educação e de 

habilidades, as escolas adquirem importante papel na reprodução e legitimação 

dessa forma moderna de estrutura de classes (Bowles, 1977, apud COSTA & 

KOSLINSKI, 2006). Uma vez que, segundo Santomé (1994), conforme citado por 

NETO & SANCHOTENE (2006), o currículo oculto é responsável pela reprodução 

das principais dimensões e peculiaridades da esfera econômica a forma como esses 

jovens internalizam que cabe a eles conquistar o mérito sobre suas ações e, 

também levando em conta, o medo de sobrar que permeia essa juventude se faz 

ainda mais necessário se atentar ao discurso que é passado informalmente para 

esse jovem sobre ele mesmo, para então ser possível analisar suas ações, ou 

talvez, analisar a falta de ação por concluírem que não são capazes na medida que 

é fomentado nesses estudantes o carácter de empreendedores de suas próprias 

vidas ao retirar do Estado o papel de os capacitarem e proporcionarem 

oportunidades para disputar o futuro em um mínimo pé de igualdade. 
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Fotografia 03: Pátio/Refeitório durante o intervalo  

 
Fonte: elaboração da autora 

 

  INSERÇÃO NO CAMPO 

  Paralelamente com o grupo de pesquisa, de onde surgiu o interesse pelo 

tema desse trabalho, faço parte do programa Residência Pedagógica que surgiu 

inicialmente como uma proposta do governo Temer reconfigurando o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). O Pibid servia, como o 

próprio nome já diz, a uma iniciação à docência, muito mais eficaz do que o próprio 

estágio uma vez que tínhamos neste programa um calendário propositivo de 

intervenções e atividades nas escolas filiadas ao programa, o que na prática oferecia 

uma experiência muitíssimo rica aos tanto aos estudantes do ensino básico quando 

aos estudantes bolsistas. Em março de 2018 o Pibid foi antecipadamente encerrado, 

antes inclusive do final do contrato com os bolsistas, e em junho começou o 

processo de seleção para a Residência e o novo Pibid.  

  A Residência é um programa novo, direcionado apenas para os estudantes do 

5º período em diante, onde estamos descobrindo como funciona e as melhores 
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formas de aplicação enquanto o vivemos. Inicialmente, a proposta era para que os 

bolsistas ocupassem um cargo de professores “ajudantes” em sala de aula, ou seja, 

seríamos de certa forma, uma espécie de segundo professor, e durante os debates 

sobre o que seria a Residência essa proposta não perpetuou. Hoje na Residência 

buscamos observar o funcionamento da escola, e procuramos atividades possíveis 

para a melhoria do ensino aprendizagem, isso em conjunto e com a parceria dos 

preceptores1 

  Minha inserção no campo se deu devido a esse programa em que faço parte, 

pois desde agosto fui direcionada para cumprir minha carga horária nessa escola e, 

desde então venho passando pelo processo de adaptação e ambientação para um 

conhecimento do campo. Ao todo acompanho sete turmas do ensino médio e sou 

responsável por uma delas, o que significa que minha atenção se deve em um maior 

grau a essa turma a qual fui direcionada. A princípio a pesquisa teria como foco esta 

turma específica que, na época, estava na primeira série do Ensino Médio, 

acompanharia então a transição da primeira para a segunda série, porém 

observando as turmas da terceira série percebi a relevância de introduzi-los na 

pesquisa, uma vez que a situação deles é ainda mais emergente sobre esses 

dispositivos de controle e então, acredito que a internalização da subjetividade 

neoliberal seja ainda mais perceptível.  

 

  METODOLOGIA  

  Para a realização da pesquisa observei duas turmas, como já dito acima, uma 

da segunda e outra da terceira série do Ensino Médio, sendo que, a turma da 

segunda série eu acompanho desde agosto de 2018 onde, por meio do programa da 

Residência, fiz minha ambientação durante três meses. Somente no primeiro 

bimestre deste ano que comecei a acompanhar também a turma da terceira série 

com o intuito de introduzi-la também na pesquisa. É válido ressaltar que enquanto a 

primeira turma selecionada é classificada como uma turma de desprestígio, a da 

terceira série é considera de prestígio, e isso, ao longo da pesquisa é um fator 

interessante na avaliação dos dados obtidos.  

                                                           
1 Magno Melgaço do Colégio Estadual Manoel Pereira Gonçalves; 

Amanda Lima do Colégio Estadual José do Patrocínio.  
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  Foram realizados questionários semiabertos para ambas as turmas, quinze 

questionários por turma, trinta ao todo. O intuito desses questionários foi traçar um 

perfil socioeconômico, analisar a percepção dos discentes sobre as motivações ou 

desmotivações que eles observavam – quando o objetivo da pesquisa ainda era 

acerca do discurso meritocrático, porém já nessa fase do trabalho foi observado a 

necessidade de adaptação e mudança do recorte – e, o terceiro ponto trabalhado no 

questionário foi sobre o futuro desses jovens, o que pretendem fazer e o que julgam 

necessário para conquistar seus planos. Em seguida foram realizadas entrevistas, 

com três discentes de cada turma, a fim de compreender melhor os pontos 

observados nos questionários, como a incoerência em algumas respostas sobre a 

profissão dos pais e a renda familiar mas, o objetivo principal das entrevistas foi 

identificar o discurso do empreendedorismo de si por meio da subjetividade 

neoliberal fortemente identificada entre os discentes.  

  Para a realização tanto do questionário como das entrevistas os estudantes 

se mostraram extremamente solícitos, todos aceitaram participar. Houve apenas um 

momento na aplicação dos questionários na turma da segunda série, onde um 

grupo, que não fazia parte da turma, mas estava presente pois a turma em questão 

se encontrava em aula vaga, porém, mesmo neste momento a turma pesquisada 

não pareceu se afetar ou dispersar apesar das piadas a respeito do questionário. 

Durante as entrevistas alguns estudantes se demonstraram mais tímidos também, o 

que, de certa forma, afetou nos resultados, foi possível identificar também que esses 

casos de maior constrangimento aconteceram somente entre os discentes da 

segunda série, enquanto que na terceira série os entrevistados pareciam mais à 

vontade, porém, em todos os casos todas as perguntas foram respondidas.  

  Levo em consideração também o fato de todos os estudantes me conhecerem 

de antemão como residência/estagiária do professor de sociologia, o que durante as 

aulas esse papel se confunde com o papel do professor, sendo assim, não anulo a 

possibilidade de algumas respostas terem sido pensadas no sentido de “me 

agradar”, pois não é possível identificar com clareza até que ponto as respostas não 

caminharam para debates feitos durante as aulas de sociologia, nesses casos, 

procurei aprofundar o questionamento a fim de chegar o mais próximo possível no 
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que os estudantes realmente achavam sobre os temas, como: cortes na educação, 

programa de cotas.... Esse afastamento do meu papel enquanto “residente-

estagiária-professora” para uma pesquisadora neutra obviamente não foi totalmente 

possível, mas considero as respostas obtidas, ainda assim, de extrema relevância e 

possíveis para uma análise, essa sim, realizada da forma mais neutra possível.  

 

  MEUS OBSTÁCULOS COM A PESQUISA 

  Desde que comecei a estudar sobre o neoliberalismo me interessei 

imediatamente, de repente havia descoberto uma teoria que explicava todas as 

angustias sociais existentes nos dias de hoje, que explicava inclusive as minhas 

angustias a respeito do meu próprio sucesso, ou a incerteza sobre ele. Quando 

percebi que poderia estudar esse tema juntamente com a juventude, que desde o 

início da graduação sempre foi meu maior desejo, pronto, não tive dúvidas. Meu 

grupo de pesquisa e principalmente meu orientador sempre me incentivavam a 

continuar, as trocas que tivemos foram de enorme valor tanto pessoal quanto 

profissional.  

  Na primeira parte da pesquisa, ainda ano passado, tudo caminhava de acordo 

com o roteiro, pude identificar o campo, identificar uma turma onde a pesquisa seria 

realizada e toda teoria que estava a meses sendo trabalhada estava literalmente 

materializada na minha frente. Não tinha dúvidas que seria possível, na verdade, 

deveria ter estranhado que estava fácil demais.  

  Pouco antes do período de recesso da faculdade, no mês de outubro, foram 

eleitos os prefeitos, governadores, senadores e o novo presidente da república, não 

acho necessário me alongar sobre o quanto esse novo cenário político me impactou, 

pois acredito que todos, com um mínimo de sensibilidade social e crítica também se 

abalaram. Durante o recesso retornei à minha cidade de origem e, sem saber 

identificar muito bem o motivo percebi uma angustia conforme avançava com o 

estudo sobre o tema. Em março, quando as aulas retornaram estava pronta para 

voltar ao campo e dar continuidade ao cronograma da pesquisa, porém, alguns 

obstáculos me fizeram adiar, o professor que acompanhava na escola estava de 
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licença por motivos médicos, o corpo adoeceu pela sobrecarga do trabalho e 

mestrado e todas as cobranças que essa modelo de sociedade nos faz diariamente. 

  Quando de fato retornei à escola um pouco da minha euforia havia sido 

perdida, e eu ainda não sabia identificar muito bem o motivo. Demorei mais que o 

esperado para iniciar a fase dos questionários e entrevistas, me questionei, 

inclusive, mesmo após finalizada essa fase, se não seria melhor adiar a entrega da 

pesquisa pois acreditava não ser suficiente o material que havia coletado. 

Novamente, devido ao apoio do meu grupo e principalmente do meu orientador, que 

me chamou pra conversar sobre esse questionamento e essas angustias que 

estavam facilmente perceptíveis, pude compreender que me vi estudando um tema 

que explica essa lógica da internalização e romantização do esforço próprio porém, 

com todo o cenário político e social atual me causou uma angustia sobre o futuro, a 

mesma angústia que encontrei nos meus informantes eu vivi também, vivo na 

verdade. Me vi questionando a relevância do que estava produzindo, principalmente 

por saber quais são as minhas expectativas de mercado quando eu me formar, essa 

angustia começou a nascer quando estava em São Paulo, para onde pretendo voltar 

assim que concluir a graduação e, São Paulo talvez possa ser considerada uma das 

cidades mais fáceis de identificar a lógica fria, individualista e meritocrática do 

neoliberalismo.  

  Acompanhando as atuais notícias e também lendo o plano de governo atual 

não é difícil identificar os malefícios em que a sociedade brasileira se encontra, 

malefícios estes alinhados com essa lógica neoliberal onde sufoca e aprisiona os 

indivíduos, tendo em vista essa análise de conjuntura pude então compreender 

minhas angústias sobre o tema, não é coincidência que muitos consideram a 

ignorância uma benção, e aqui posso salientar que levo em conta o recorde de 

classe, raça e gênero sobre essa afirmação, e não pretendo de forma alguma me 

colocar num papel de defensora da alienação, muito menos da falta de informação, 

apenas concluo que quanto mais estudamos sobre a sociedade mais percebemos o 

quanto precisamos de ajuda.   

Após longas conversas com amigos próximos que passaram ou estão passando 

pelo mesmo momento e também, após longas orientações tranquilizantes com meu 
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orientador, Rodrigo Monteiro, pude respirar e concluir um trabalho que de todos que 

fiz ao longo da graduação, sem sombra de dúvidas foi o mais gratificante.  
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  CAPÍTULO 1 – PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS 

 
  

  Por meio do questionário aplicado às turmas da segunda e terceira série do 

Ensino Médio e as entrevistas semi-estruturadas realizadas com alguns estudantes 

dessas turmas pude traçar o perfil socioeconômico desse grupo, onde a faixa etária 

varia entre os dezesseis e dezenove anos. Não julgo necessário explicar a 

necessidade de tal perfil ser analisado, uma vez que, ao longo de todo a pesquisa, o 

recorte de classe, por mais que não seja o alvo principal, permeie toda a discussão.  

  Os estudantes em sua maioria são de famílias humildes, as que seriam 

consideradas classes D e E, segundo o IBGE. De antemão observei uma 

discordância dos fatos a partir do questionário aplicado: as opções de renda familiar 

variavam entre nenhuma renda e uma renda maior que três mil reais e, quando 

questionados sobre a renda mensal familiar boa parte dos discentes da segunda 

série alegaram uma quantia na qual, levando em conta a profissão dos pais, 

segundo as respostas no questionário, seria no mínimo difícil de alcançar. O 

interessante para a pesquisa é analisar que, em primeiro lugar isso não ocorreu com 

nenhum estudante da terceira série, acredito que devido à pressão social exigida a 

essa altura da vida, principalmente se tratando desse recorte de classe, e sendo 

assim o constrangimento causado pela falta de recursos financeiros abre caminho 

para a maior internalização da necessidade do “correr atrás”. Dessa forma ao invés 

de se importar em revelar sua real condição financeira, para esses jovens, que estão 

mais próximos da realidade da concorrência do mercado de trabalho, o que passa a 

ter urgência são os mecanismos para o ingresso nesse mundo “adulto”, como foi 

possível observar pela diferença das respostas das entrevistas entre os alunos da 

terceira e segunda série, mais adiante no trabalho procuro analisar as possíveis 

hipóteses para tal fenômeno.  
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Gráfico 01: faixa de renda familiar de pais e mães de discentes da terceira série. 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

 

Gráfico 02: Faixa de renda familiar de pais e mães de discentes da segunda série. 

 

Fonte: elaboração da autora 
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  Os dados sobre renda dos pais refletem aspectos relativos ao capital cultural, 

mobilidade, circulação destes estudantes na cidade de Campos e no acesso à 

capital do estado e até mesmo na alimentação durante o período escolar, como 

exploro abaixo.  

  Pode-se afirmar que é comum nesta escola, como pôde ser observado 

durante o período de trabalho de campo, que os estudantes merendam no intervalo 

a própria comida que a escola oferece, algumas vezes, alguns alunos, costumam 

comprar um salgado ou um refresco em um comércio que fica de frente para o 

portão da escola, onde a venda e pagamento é realizado através deste mesmo 

portão, mas, majoritariamente, os alunos comem na própria escola. Pelo contato 

com outros colégios e pela minha própria experiência me sinto capaz de afirmar que 

fazer ou não uso da merenda escolar está entre os fatores de maior distinção entre 

os discentes, e nesse colégio, em particular, ou esse fator não se aplica, ou, como 

acredito ser o caso, se trata de um grupo que praticamente não se distingue social e 

economicamente.  

  Apesar de diversas formas esse argumento se sustentar, como, por exemplo, 

nas vestimentas, nas marcas que esses discentes fazem uso e até mesmo no 

comportamento e palavreado, mas obviamente não se trata de um grupo 

completamente homogêneo. Não somente nas turmas pesquisadas é comum entre 

os discentes comentários sobre a falta de dinheiro ou então deboches e piadas 

sobre determinado aluno que é considerado o “rico” da sala, muitas vezes por ter um 

celular de marca mais famosa, ou algum outro bem material que o distingue, porém, 

mesmo esses comentários sobre o “aluno rico” não são em tom de afastamento, ao 

menos não foi observado tal efeito. Em contrapartida, temos o oposto do “aluno rico” 

que é aquele aluno que se expõe em sala de aula sobre não ter um computador em 

casa. Este caso aconteceu durante uma aula, onde o professor, por ter naturalizado 

o acesso a este aparelho eletrônico, sugeriu uma pesquisa para ser feita em casa, 

sendo necessário o uso do mesmo, quando o estudante em questão relatou não ter 

um computador, novamente, o professor por ter naturalizado o acesso a um 

smartphone sugeriu que a pesquisa fosse feita pelo celular, porém, este aluno 

também não tinha um aparelho celular capaz de exercer esta função. Nessa turma, 
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esse evento não causou espanto ou constrangimento, aparentemente, o que 

permitiu a compreensão de não ser um caso específico, mas, muito provavelmente, 

outros alunos ali se identificavam com o caso.  

  Farol fica a cerca de uma hora e meia de distância do centro de Campos, 

porém é comum, entre esse grupo, jovens que não tenham o hábito, condições ou 

até mesmo incentivos ou motivos para frequentar o centro da cidade, mantendo-se 

apenas na realidade do distrito de Farol. Esse distanciamento da realidade do seu 

próprio município se dá muitas vezes pela precariedade do transporte público, mas 

também por falta de poder aquisitivo para esta “viagem”. Em muitos momentos 

durante o campo foi observado comentários no sentido do interesse desses jovens 

por conhecer a realidade para além de Farol, não necessariamente com essas 

palavras, mas deixando claro que eles reconhecem que suas percepções e 

vivências são limitadas. Neste contexto, em que nem mesmo o centro do município 

em que vivem é algo considerável acessível para a maioria deles, quando 

questionados sobre a capital do estado, Rio de Janeiro, a discrepância é ainda 

maior, não chega a ser possível nem se quer dar exemplos da realidade da capital, 

pois é algo que eles literalmente não conhecem, e sempre quando o professor ou 

algum colega de classe toca no assunto sobre algo da cidade do Rio de Janeiro a 

turma toda se exalta por poucos minutos, com entusiasmo comentam sobre a 

vontade e todas as expectativas de conhecer e poder comprovar ou não as histórias 

e utopias criadas sobre a capital. A minoria dos alunos que conhecem a capital 

compõem também o grupo de estudantes que conclui o fundamental em escola 

particular e por conta da situação econômica de declínio no país desses últimos 

anos seus pais optaram pelo colégio público, mas somente neste caso a distinção 

entre os estudantes fica clara e nítida, desde as notas bimestrais, mas 

principalmente sobre o capital cultural. Muitas vezes a maior interação do professor 

se foca nesses alunos, por eles corresponderem aos estímulos propostos em sala 

de aula. Normalmente, nessas turmas onde há alunos advindos de escolas 

particulares já foi relatado, indiretamente, o quanto a turma se destaca das outras, 

inclusive das turmas mais velhas, como da segunda e terceira série, onde esses 

episódios são mais raros. 
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  Como já dito, apesar de todos estarem praticamente no mesmo patamar 

econômico existem algumas distinções que surgem a partir do local de moradia do 

estudante. Os moradores da Vila dos Pescadores, por exemplo, são os 

considerados “favelados”, como já pude observar em “piadas” e comentários em 

sala de aula. Em contrapartida, os moradores de Vila do Sol são considerados os 

“ricos”, mesmo não havendo distinção nas vestimentas e até mesmo no poder 

aquisitivo do estudante durante o período escolar, o que proporciona um 

questionamento sobre o conceito de outsiders de Nobert Elias, onde um grupo é 

considerado superior moral e socialmente, proporcionando um estigma no grupo que 

reside no local onde são consideramos moral e socialmente inferiores, o que acaba 

refletindo sobre suas perspectivas de futuro. No caso de Farol é possível identificar 

essa “superioridade social”, uma vez que existe de fato essa distinção a partir do 

local de moradia, levanto então um questionamento: se as distinções sobre as 

expectativas de futuro desses jovens também são, assim como aponta a obra de 

Elias, almejadas de acordo com os fatores que compõem essa superioridade ou 

inferioridade moral e social, pois, como veremos adiante, as distinções a respeito do 

futuro são perceptíveis, resta identificar as razões para isso. 

   Apesar dessa distinção identificada no campo, a profissão dos pais não é um 

fator que causa prestígio ou desprestígio, ao menos não foi observado nem relatado 

nenhuma diferenciação por meio desse recorte, mesmo nas quais são, pelo senso 

comum, retratadas como profissões inferiores. Acredito que isso se deva ao fato de, 

segundo as turmas pesquisadas, as profissões não variam muito sobre a classe 

social a qual representa, pois no geral são profissões que requerem baixa 

qualificação como: pescador, eletricista, empregada doméstica, cozinheira, etc. 

Outro fator de extrema relevância tanto para compor melhor o perfil socioeconômico 

quanto para a pesquisa em si, é o número de profissões consideradas autônomas, 

entrando inclusive para a categoria da informalidade, o que talvez sirva como uma 

hipótese para a aparente naturalidade com que esses jovens lidam com a 

possibilidade de fracasso dos seus planos e, por conta disso, demonstram estar 

“preparados” a se adaptarem e buscar “bicos”, como muitos deles relataram essa 

alternativa nas entrevistas.  
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Gráfico 03: Relação das profissões dos pais dos discentes pesquisados. 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

 

Gráfico 04: Relação das profissões das mães dos discentes pesquisados. 

 

Fonte: elaboração da autora 
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   No gráfico acima é possível observar que empregos considerados de baixa 

qualificação profissional atingiu uma margem de 80% entre os pais e de 50% entre 

as mães dos discentes, entre esses empregos foram encontrados desde manicure, 

se tratando das mães à pintor, no caso dos pais. Ainda dentro dessa categoria o que 

mais apareceu foi a profissão de pescador (26,6%) e empregada doméstica (20%), o 

interessante é analisar que mesmo entre as outras categorias poucas delas são 

profissões que necessitam de uma qualificação, como no caso das professoras e 

orientadora social (13,3%). Nas respostas dos discentes sobre as profissões dos 

pais também aparecem como “diversas profissões”, o que comprova a hipótese do 

indivíduo adaptável que se enquadra em múltiplas funções com o propósito de não 

ficar parado, claro que devido a necessidade socioeconômica. Também ocorreram 

respostas onde os discentes declaram que a mãe ou o pai exercem dois empregos 

distintos ao mesmo tempo, como foi o caso de uma mãe que é professora e caixa de 

supermercado.  

  Obviamente, esse perfil de profissões é explicado pelo recorte de classe que 

pode ser representado pela escolaridade dos pais, como pode ser observado nos 

gráficos abaixo, onde, majoritariamente, os pais não chegaram a concluir o ensino 

básico, muitas vezes interrompendo os estudos no Ensino Fundamental. Levando 

em conta a realidade social brasileira esses dados não causa surpresa, apenas 

reafirmam os perfis de indivíduos que compõem a classe de trabalhadores de baixa 

qualificação profissional e que estão sujeitos a maiores precariedades. 

  Ao longo da pesquisa, analiso a construção do pensamento da 

responsabilidade própria sobre o futuro destes estudantes, à medida em que eles se 

afastam do entendimento dos seus direitos sociais básicos serem da 

responsabilidade do Estado.  

  Os dados abaixo, onde estão somadas as respostas das duas turmas, 

registram, em média, que pais e mães têm escolaridade relativamente equivalentes. 

A diferença maior se encontra entre pais e mães com ensino superior completo: seis 

mães (20%) e quatro pais (13,33%).  
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Gráfico 05: Escolaridade dos pais dos discentes pesquisados. 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

  Os questionários e as entrevistas semiestruturadas revelaram uma 

quantidade significativa de profissões que pais e mães dos estudantes tiveram ou 

têm ao longo da vida. Os estudantes relatam um grande leque de profissões 

informais de seus pais e mães, mas principalmente, com a realidade de trabalhar 

simultaneamente em mais de uma função, conforme a realidade e necessidade de 

cada qual, fazendo com que não seja possível, quando questionados sobre a 

profissão principal dos pais, afirmar somente uma.  

  É nesse contexto que os discentes pesquisados estão se formando para a 

vida profissional: um contexto onde a experiência familiar de diversidade de 

profissões sinaliza a ideia de um constante esforço individual “para aproveitar as 

oportunidades” que ao longo da vida eles terão, e caso não as tenham, caberá a 

eles a desenvoltura para conquistá-las. Na percepção desses jovens, cabe a eles 

também saber aproveitar o que a escola pode proporcionar, pois, sem nenhuma 

exceção, todos eles julgam necessário a conclusão do ensino básico, sobretudo, por 

entenderem que assim terão maiores oportunidades no mercado de trabalho, 

entrando na lógica do capital humano (investimento em escolaridade representa 
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maior probabilidade de retornos financeiros e, portanto, de mobilidade social 

ascendente). Adiante pretendo demonstrar os impactos no discentes sobre essa a 

nova razão de mundo neoliberal onda e escola parece se estruturar. 
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DA SUBJETIVIDADE NEOLIBERAL DOS DISCENTES 
 

 

  Segundo Dardot e Laval (2016) o neoliberalismo é “capaz de orientar a prática 

efetiva dos governos, das empresas e, para além deles, de milhões de pessoas que 

não têm necessariamente consciência disso” (p. 15) em outras palavras, se o 

liberalismo econômico de Adam Smith (1723 – 1790) se tratava, como o próprio 

nome já explicita, de um modelo de práticas econômicas com o intuito de orientar as 

relações de mercado, o neoliberalismo é o ápice dessas práticas, porém 

internalizada nas normas e condutas neoliberais onde os indivíduos se auto 

gerenciam como mini empresas buscando o sucesso pessoal individual, produzindo 

novas subjetividades. 

  Essa internalização da nova razão do mundo (DARDOT e LAVAL, 2016) está 

presente nos discursos e práticas dos discentes, como pude constatar por meio das 

entrevistas e observar em diversas ocasiões em que estive em trabalho de campo. 

Para minha surpresa e, de certa forma, alívio, essa internalização da subjetividade 

neoliberal entre os discentes parece passar por certas ambiguidades, pois em certos 

momentos esses jovens demonstram toda a internalização da lógica neoliberal e, em 

outras ocasiões, defendem um posicionamento que vai na contramão dessa lógica. 

Por mais que haja muito explicitamente a valorização do mérito e o reconhecimento 

do esforço próprio como principal fator determinante para o sucesso desses jovens, 

absolutamente todos os entrevistados relataram mecanismos de solidariedade que 

permeiam as relações sociais desse grupo, simultaneamente, em contrapartida a 

noção que compreendemos de cidadania no Brasil se esvai na medida em que 

poucos estudantes demonstram ter conhecimento sobre seus direitos perante o 

Estado, essa noção dos direito garantidos perde espaço para a valorização do 

“correr atrás”. No questionário aplicado previamente à fase das entrevistas, uma das 

questões pedia para que os discentes relatassem três fatores que eles julgassem 

determinantes para conquistar seus objetivos futuros, neste ponto, a categoria que 

mais se repete é o estudo – mais adiante volto nessa questão, pois não me parece 

que este “estudo” se trate da qualidade ou equidade do ensino e sim sobre apenas 

uma etapa necessária para inserção no mercado de trabalho ou no ensino superior. 
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  Quando organizada em grupos onde o significado das respostas se aproxima 

é possível então observar a internalização da subjetividade neoliberal presente, 

onde o esforço próprio e a determinação são apresentadas como maiores 

responsáveis pelo sucesso futuro, para esses discentes. No gráfico abaixo os 

fatores individuais formam uma categoria para todas as respostas na ordem da 

norma neoliberal, como determinação, esforço próprio, foco, força de vontade, 

superação e também outros de extrema relevância para que essa lógica se sustente: 

persistência, não desistir e superação. 

 

Gráfico 03: Fatores de maior relevância para os discentes sobre o próprio sucesso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

  Essa persistência, como já dito acima, é um dos fatores de maior relevância 

para que essa lógica neoliberal se sustente, uma vez que ela é traduzida também 

como o desejo de perseverança e, principalmente, entre os jovens, com o intuito de 

não desistir. Esse processo da internalização do caráter de persistência durante as 

entrevistas fica muito claro, com diversos relatos, como por exemplo de Carla, 17 

anos, 3° série: 

 

“Eu mesmo pro IFF, tentei 4 vezes pra passar, na quarta passei, então se 
eu consegui, outras pessoas conseguem também, acho que é um potencial 
que faz a pessoa ir longe e não desistir”. 
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  Durante a entrevista, ela fala da importância de não ter desistido, e do quanto 

a cada tentativa ela se esforçava mais. Após analisar as entrevistas como um todo é 

possível dizer que ocorre uma romantização do esforço e da perseverança que a 

longo prazo, segundo a análise das narrativas dos discentes, fomenta o sentimento 

de merecimento, o que inclusive foi um dado curioso para a pesquisa: todos os 

estudantes entrevistados demonstraram a mesma percepção sobre o ensino 

superior privado. Os entrevistados atribuem mais mérito aos ingressantes das 

universidades públicas pois o acesso a elas exige mais de cada estudante, ao passo 

que, no ensino superior privado, o acesso é facilitado pois se pode, na visão deles, 

“pagar para passar”.  

  Esta percepção se potencializa ainda mais quando se trata de um aluno 

advindo do ensino básico público. Novamente, a romantização desse esforço é 

nítida e preocupante uma vez que esses jovens parecem não perceber o quanto é 

cruel essa lógica e que essa exigência cada vez mais cai sobre somente sobre os 

ombros deles. Em vez de reconhecerem e questionarem essa lógica injusta, 

internalizaram este “esforço próprio” e “espírito de perseverança” como natural. Para 

além dessa internalização das normas neoliberais, são levados a acreditar que há 

uma recompensa no final: seja a inserção no ensino superior público ou um bom 

trabalho, digno do esforço e tempo que esse jovem se dedicou.  

  Em diversos relatos são usados exemplos individuais e atípicos de pessoas 

que conseguiram essa “recompensa”, e os estudantes claramente se apegam à 

história e, por meio da romantização que ocorre, acreditam que vale a pena, mesmo 

aquelas que problematizam e reconhecem que haverá dificuldades. Abaixo há outro 

relato de Carla contando uma dessas histórias onde o fato de não desistir e se 

esforçar, apesar das dificuldades, proporcionou uma recompensa, que aos olhos 

desse jovem, é gratificante, inclusive, justamente pelas dificuldades que a trajetória 

se torna digna:  

 

“Então, ela teve esse incentivo como eu expliquei nas outras questões que 
você perguntou, ela teve essas questões de incentivo da família, assim, do 
estudo. Mesmo ela estudando em escola pública ela falava que os 
professores dela incentivavam ela pra ela mesmo não desistir, porque 
muitas pessoas acham, ‘ah não tenho dinheiro, vou trabalhar em qualquer 
lugar, numa loja’ não assim, não discriminando, desmerecendo, mas, é o 
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estudo que vai te levar pra frente você quer ser uma doutora, você vai ser, 
não é porque você vai disputar com gente de classe alta que você vai ser 
desmerecido, você tem que ter força de vontade, então conseguiu pagar a 
faculdade dela, ela conseguiu bolsa lá dentro, enquanto as outras pessoas 
que tinham dinheiro pra poder pagar a faculdade tava ali só pra tá ‘ah eu 
vou fazer faculdade de educação física’ e ela não, estudava o tempo todo, 
não foi à toa que ela passou num monte de concurso. Então, o incentivo da 
família ajudou, o próprio incentivo dela de trabalhar e estudar, ela nunca ter 
desistido, então ela passou pra um monte de concurso, mesmo estudando 
faculdade particular, e ela conseguiu. Entendeu? Então eu acho que muito 
desse incentivo, tem realmente essa desigualdade, tipo, ‘ah eu estudo em 
escola pública’ tipo aqui no ensino médio, então quem tá estudando lá numa 
escola particular boa tá melhor que você? Não. Eu acho que vai muito do 
pessoal, então eu acho que tá lá em cima não pode desmerecer, porque 
quem tá embaixo pode ir pra cima também.”. 

 

  Por meios desses relatos é possível identificar predominantemente a lógica do 

neoliberalismo popular, que se configura com o a internalização de continuar 

tentando, onde cair é normal o importante é levantar e continuar tentando apesar de 

todas as dificuldades que possam aparecer no caminho. Atualmente o maior símbolo 

desse neoliberalismo popular no Brasil, talvez seja o Rick Chester que teve um 

vídeo viralizado na internet onde ensina como ter sucesso vendendo água na praia 

de Copacabana – RJ, apesar da crise, e dissemina sua frase clássica “A crise não 

está no país, está em você”, que sintetiza toda a lógica do esforço próprio que 

compõe a norma neoliberal. 

  A perspectiva do papel da escolarização na razão de mundo neoliberal parece 

ter perdido espaço na medida em que há uma degradação do vínculo entre o 

diploma e o emprego (LAVAL, 2004), uma vez que as competências pessoais estão 

sendo cada vez mais exigidas em detrimento de uma certificação na área de 

atuação. Apesar dessa tendência, na escola em particular que a pesquisa foi 

realizada este papel ainda é presente. Acredito que isso se deva às características 

socioeconômicas da localidade onde esses discentes residem, pois o distrito de 

Farol, devido à sua distância do centro da cidade de Campos faz com que estes 

discentes acabem ainda percebendo na escola um caminho para possibilidades de 

mobilidade social ascendente, talvez por reconhecerem a realidade que os espera 

em um trabalho com baixa qualificação profissional onde há um alto nível de 

exploração da força de trabalho. De diversas formas os discentes relataram esse 

conhecimento pela forma como o mercado de trabalho funciona para o perfil de 
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trabalhador que eles compõem a princípio, seja por experiência própria ou por 

antigos colegas que, ao se formar, entraram no mercado de trabalho por meio 

dessas vagas de baixa qualificação profissional, e então, puderam ouvir e conhecer 

essa realidade. Reconhecem no diploma um mecanismo de uma possível ascensão, 

para que no mínimo, tenham um maior leque de possibilidade no mercado de 

trabalho. 

  A internalização da lógica neoliberal é real entre os estudantes, porém, não 

sobre o questionamento da escola ser um mecanismo para uma futura equidade 

social, pois, como relatado acima, todos aparentam depositar no diploma, sobretudo 

de ensino superior, esperanças de um futuro minimamente com maior probabilidade 

de mobilidade. Falo em probabilidade pois os entrevistados reconhecem 

dificuldades, percalços e barreiras para acessar o mercado de trabalho em posição 

de “required education”2.  

  A internalização que falo aqui é sobre a perspectiva que todos demonstram 

que cabe a eles buscar as condições de mérito para sua ascensão, em outras 

palavras, esses jovens parecem acreditar que as futuras dificuldades que os 

aguardam, apesar deles não terem total conhecimento de quais são todas as 

dificuldades, são um mal necessário. Segundo as entrevistas, apesar desses jovens 

ainda acreditarem na importância da escola para o futuro é possível perceber que 

eles também absorvem a responsabilidade sobre o sucesso na vida, como o Gabriel, 

estudante da 3° série relatou de uma forma bem direta como enxerga essa equação 

para esse sucesso:  

 

“40% a escola ajuda os outros 60% a gente que tem que correr atrás 
mesmo.”. 

 

  Não posso deixar de relacionar a atual conjuntura política do país. Estamos 

vivendo um momento histórico onde as universidades públicas estão sob intenso 

                                                           
2 “Required education” se trata de um termo que o pesquisador Márcio Gomes Ribeiro 

trabalha em sua pesquisa “Desigualdades de renda: a escolaridade em questão” que significa a 
escolaridade requerida por ocupações, onde é observado dois cenários: overeducation e 
undereducation, quando a escolaridade do indivíduo é maior que a requerida e quando o 
escolaridade do indivíduo é menor, respectivamente. Vale ressaltar que o conceito não foi criado 
pelo autor, ele apenas o utiliza para analisar os cenários de duas capitais brasileiras, São Paulo e 
Rio de Janeiro. 
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ataque político-ideológico e, para, além disso, está sendo defendida uma ideia de 

que o ensino superior deve ser direcionado para uma elite intelectual, que, em 

outras palavras, significa que nem todos devem ter acesso às universidades.    

  Obviamente, a parcela da população que está tendo suas oportunidades de 

inserção no ensino superior minadas é a classe pobre, também considerada como a 

classe trabalhadora, que assumidamente está sendo tratada como apenas mão de 

obra que dispensa qualificação mais sólida e acesso ao ensino superior. Porém o 

que mais as governanças atuais representam é a dissolução das conquistas dos 

direitos sociais que durante décadas de luta foram minimamente atingidas. O maior 

exemplo dessa revogação dos direitos sociais é a reforma da previdência que desde 

o ano passado, sob a gestão do antigo governo, vem sendo trabalhada, e entre as 

mudanças previstas pela reforma está o maior tempo de contribuição por pessoa, 

assim como a flexibilização das leis que garantem os direitos dos trabalhadores. 

Tanto essa reforma como o pronunciamento do antigo ministro da educação sobre 

as elites intelectuais demonstram em qual cenário estamos situados: afastamento do 

Estado enquanto agente provedor da equidade social, e isso somado e justificado 

pela lógica neoliberal, uma vez que nessa nova razão de mundo neoliberal “embora 

o Estado seja visto como o instrumento encarregado de reformar e administrar a 

sociedade para colocá-la a serviço das empresas, ele mesmo deve curvar-se às 

regras das empresas privadas” (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 274), fazendo uma 

análise mais crítica, na verdade, já seria previsível tanto a reforma na previdência 

quanto os cortes na área da educação. Tudo está caminhando em prol do benefício 

das grandes corporações, e no meio do caminho estão os indivíduos que 

internalizam uma nova forma de se comportar em sociedade que, sem perceberem, 

apenas os transformam em gerenciadores de mini empresas, onde, eles são as 

próprias empresas e esses estudantes estão, se posso dizer assim, na primeira 

etapa de toda essa lógica de auto gerenciamento, uma vez que a proximidade com 

as grandes decisões econômicas da vida cada vez se aproximam mais.  

  Para a melhor compreensão dessas mudanças no cenário político-social-

econômico utilizo também a noção de flexibilidade de Sennet (2009) que compõe 

também essa racionalidade neoliberal, onde o indivíduo internaliza que deve estar 
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preparado às mudanças e ao risco, e esse sentimento de insegurança se torna um 

mecanismo de controle uma vez que o medo do fracasso causado pela 

imprevisibilidade do futuro o faz aceitar essa nova forma de estabelecer as relações, 

seja na vida pessoal ou no âmbito profissional, já que a grande transformação que o 

neoliberalismo proporcionou foi ambiguidade entre a vida pessoal e profissional. 

Pois bem, nesse capitalismo flexível (SENNETT, 2009) a proposta que se consolida 

é a do trabalho a curto prazo, por contrato ou episódico, e, assim, exige-se cada vez 

mais do "novo" trabalhador projetos a curto prazo, estar constantemente aberto às 

mudanças e ao desafio de correr riscos que podem perfeitamente ser 

compreendidos como um modo de viver na ambiguidade e na incerteza (SIQUEIRA, 

2002). Os discentes sinalizam essa lógica na medida em que reconhecem e aderem 

à possibilidade das incertezas futuras ao ponto de declararem uma aceitação em 

relação à necessidade de se adaptarem à realidade que lhes é dada. Somando essa 

adaptação já prevista por eles ao sentimento de persistência temos o sujeito que se 

dispõe não somente a aceitar cargos abaixo da sua capacidade em visando 

simplesmente se manter no mercado de trabalho, mas um sujeito que, de certa 

forma, naturaliza essa realidade e se responsabiliza, devido à internalização da 

subjetividade neoliberal, por encontrar mecanismos de adaptação. Segundo 

Fernando, 18 anos, 3° série: 

 

 “Nunca vai ter emprego pra todo mundo, então eu acho que atualmente, 
hoje em dia foi mal administrado no geral, então teve muito corte em muitas 
áreas, e não foi do nada... Então eu acho que o que a gente deve fazer é 
‘sentar e esperar?’ (risos) mentira. Você tenta procurar um bico, pedreiro 
talvez, se você nunca fez isso é complicado, mas tem que procurar um jeito 
de arrumar dinheiro, sempre procurar um jeito dentro da lei, por favor viu. 
Talvez você não vai conseguir na sua área, mas emprego sempre tem, se 
você não conseguir você procura se especializar em outra área com o 
dinheiro que você conseguiu no bico” 

 

  Essa flexibilização da vida e do tempo está presente tanto nos discentes 

entrevistados da terceira, quanto da segunda série do Ensino Médio, assim como 

muitas outras normas da racionalidade neoliberal, entretanto, uma análise 

interessante de diferenciação dessas turmas foi possível ser observada.  
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  O início da análise parte do princípio que de um lado, na terceira série, temos 

uma “turma de prestígio” (COSTA, 2008) e do outro, a turma na segunda série, o 

cenário é o oposto. Os discentes reconhecem esses estigmas, como foi relatado 

pelos estudantes de ambas as turmas pela comprovação do conhecimento dessa 

“fama” na escola. Apesar de se reconhecerem pertencente a essas turmas e 

admitirem uma diferenciação da parte dos docentes sobre o tratamento entre a 

turma considerada “boa” e a “ruim” eles alegam que essa diferenciação é culpa da 

própria turma, uma vez que, segundo um dos entrevistados da turma de desprestígio 

o professor está certo em ter um tratamento diferente, segundo Eduardo, 16 anos, 2° 

série:  

 

“Eu acho isso certo, se a turma faz bagunça não tem como o professor dar 
aula”. 
 

  Outra entrevistada, também da segunda série, vai mais além e afirma que:  

 

“Depende do professor e da turma, de como ele vai agir. Trata melhor a 
outra turma, porque pelo que eles falam a minha turma é mais bagunceira, 
ai da diferença. Reflete na simpatia e no ensino também”,  

 

  Porém, ambos os discentes tiveram somente comentários positivos tanto 

sobre a escola em si quanto sobre o ensino, este caso pode ser também analisado 

por meio do trabalho de Costa e Koslinski “Entre o mérito e a sorte: escola, presente 

e futuro na visão de estudantes do ensino fundamental do Rio de Janeiro” quando 

analisam uma turma de má reputação e constatam que os alunos dessa turma 

“apresentam uma visão positiva da escola, com algumas ressalvas. Eles relatam que 

o ensino é de boa qualidade, embora a escola seja bagunçada e alguns professores 

ignorem os alunos” (p. 142), enquanto que, os alunos da turma de prestígio, mesmo 

que de uma forma não tão aprofundada, frequentemente tecem críticas as 

desvantagens que sofrerão, por exemplo, nos vestibulares ao disputarem uma vaga 

com um aluno que frequentou um colégio particular, e, sobre esse mesmo assunto, 

um entrevistado da turma de “má reputação”, alega, inclusive, que o ensino na 

escola pública é melhor, que na escola privada é mais fácil não reprovar, por ser 

paga, uma vez que os pais dos discentes podem reclamar e exigir que o filho seja 
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aprovado. Nesse relato, fica mais uma vez clara a relação de demérito que os 

discentes atribuem ao ensino particular por “não ser necessário tanto esforço”. O 

mais preocupante, talvez não seja a falta de um senso crítico ao analisar a relação 

de ensino e oportunidades entre a escola pública e privada entre os alunos da 

segunda série, mas sim as fronteiras do conhecimento (YOUNG, 2007) que para 

jovens que almejam o ensino superior é de extrema relevância na hora de competir 

por uma vaga nos vestibulares. Para esses jovens, que em breve disputarão as 

mesmas vagas com outros jovens, essa problemática deveria ter toda a atenção, 

sobretudo para eles próprios, porém, o que vemos é a internalização da 

responsabilidade do autogerenciamento (ABÍLIO, 2017) 

  A escola, de certa forma, parece selecionar quem vai obter sucesso, uma vez 

que, segundo Costa e Koslinski (2006) é “por meio das interações em sala de aula, 

como o aluno é rotulado e, consequentemente, como sua performance e suas 

aspirações são afetadas. Se o tratamento dos professores é constante ao longo do 

tempo e os alunos não resistem aos rótulos a eles atribuídos, o comportamento e 

performance dos alunos vão conformando-se ao que deles foi originalmente 

esperado.” (p. 139), não sou capaz de afirmar que esses alunos da turma de 

desprestígio conformaram-se com o rótulo, porém é inegável que em certa medida 

esse processo os afeta, sob a forma como eles internalizam as estratégias para a 

obtenção de sucesso no futuro, ou melhor, nesse caso, se trata da forma como eles 

não internalizam essas estratégias. Durante as entrevistas, todos os discentes da 

terceira série demonstraram minimamente estratégias já elaboradas sobre o futuro, 

inclusive, em caso de fracasso eles rapidamente souberam elaborar um “plano B” 

quando questionados, se diferenciando dos discentes da segunda série, que apesar 

de terem metas após a conclusão do Ensino Médio, aparentam estar numa espécie 

de inércia. Estes, apesar de reconhecerem as dificuldades e falarem da necessidade 

do esforço próprio não souberam necessariamente por onde começar, ou, 

simplesmente ainda não consideram necessário começar. Trabalho com uma 

hipótese que essa inércia pode ser causada, não somente pela possível 

conformidade com o seu próprio estigma, mas talvez, seja um mecanismo de 

defesa, com o propósito de adiar o sofrimento e as angústias que muitos dos 
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estudantes da terceira série sofrem ao se depararem com a conclusão do Ensino 

Médio e as decisões a serem tomadas em seguida, acabam então, seguindo essa 

hipótese, ocasionando uma “desfuturização”, a procura do adiamento da pressão 

sobre o futuro. 

  Conforme maior a proximidade com o mercado de trabalho maior também é a 

internalização da lógica do capital humano, que se trata de um conjunto de 

habilidades, capacidades e destrezas que seguindo a lógica do capitalismo 

avançado transforma as aptidões e capacidades dos homens em mercadoria e se 

apresenta como forma de capital (GADELHA, 2009). Esse capital humano, em 

outras palavras, representa todo o conhecimento apreendido durante a vida que, 

não somente é bem visto aos olhos do mercado, como também é esperado por ele. 

Conforme nossa barreira entre a vida pessoal e profissional se esvai. À medida que 

a racionalidade neoliberal ganha espaço, o capital humano é mais integrado a esse 

esquema, uma vez que ele é composto à medida que ocorre a internalização dessa 

racionalidade neoliberal, que por sua vez, é o que transforma o indivíduo em 

“aceitável” ao mercado neoliberal de trabalho, cumprindo suas inúmeras tarefas 

dentro e fora da âmbito profissional, porém sempre seguindo as mesmas normas 

empreendedoras. Para Gary Becker (um dos fundadores da teoria do capital 

humano em Chicago, nos anos 1960): 

 

O capital humano é um bem privado proporcionado uma remuneração ao 
indivíduo que o tem. Esta concepção estritamente individualista concorda 
com os pressupostos da teoria liberal ortodoxa: o indivíduo possui recursos 
próprios que ele vai tentar fazer crescer ao longo de sua existência para 
aumentar sua produtividade, sua renda e suas vantagens sociais.”, no 
entanto, essa concepção negligencia “todas as representações de futuro 
ligadas às condições presentes, aos valores transmitidos e às chances 
percebidas e desconhece que a relação com a vida ativa é uma relação que 
compromete tanto uma história pessoal e coletiva quanto às relações entre 
as classes sociais, os sexos e as faixas etárias. (Laval, 2004, p. 27) 
 

  Os estudantes, de certa forma, naturalizaram essas aptidões que são fruto do 

capital humano ao ponto, inclusive, de reconhecerem que no atual momento 

econômico, onde as oportunidades de emprego estão mais restritas e a inserção no 

primeiro emprego cada vez mais difícil, são essas aptidões e capacidades que 
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poderão fazer a diferença numa entrevista de emprego, por exemplo. Em uma das 

entrevistas, o aluno Fernando demonstra ter plena consciência da concorrência:  

 

“Vai ser difícil, claro, eu acho que ter zero desempregados vai ser 
impossível, porque tem muita gente querendo emprego, então vai ter 
desempregado sempre, entendeu? Hoje em dia são muito, sim, mas, 
sempre vai ter. Então, sempre vai ser difícil. Então dependendo do meu 
currículo, a entrevista de emprego conta muito e depende da pessoa, 
entendeu? Porque se eu tenho o mesmo currículo que o seu vai depender 
da gente, entendeu? 

 

  Em Farol, assim como no caso de a escolarização não ter perdido seu total 

valor em relação às esperanças de um futuro mais seguro, o que é esperado sobre a 

noção de competição e comunidade também fogem à racionalidade neoliberal. Parto 

da mesma hipótese onde devido ao afastamento da zona central da cidade de 

Campos e a forma como as relações sociais aparentam se dar de forma menos 

impessoais do que em outras localidades, onde o acúmulo de informações e funções 

acarretam no distanciamento dos indivíduos, parecem explicar esses descompassos 

com lógica neoliberal global. Acredito nessa hipótese devido aos relatos de 

solidariedade que os discentes entrevistados apresentaram, não somente com 

pessoas do seu círculo social mais próximo, como também, com a população de 

Farol como um todo, como, por exemplo, quando uma estudante relata que sua mãe 

dava aulas gratuitas de alfabetização para pescadores, ou quem quisesse participar, 

e a partir disso a aluna entrevistada reconhece a necessidade dessa rede de apoio e 

solidariedade. Outros exemplos são possíveis também, pois todos os discentes, sem 

nenhuma exceção, demonstraram apoiar e incentivar seus colegas, seja os 

ajudando a não desistir ou então passando material de estudo extra (este último 

exemplo foi visto somente na turma de prestígio, na terceira série).  

  É inegável a internalização da lógica neoliberal entre esses jovens, 

principalmente sobre a transferência dos custos e riscos de mercado. Eles também 

se responsabilizam completamente pelo seu auto sucesso, reconhecem que 

depende deles, e somente deles, estudar o suficiente e tentar quantas vezes for 

necessário, e possível, para a inserção no ensino superior ou técnico, como é a 

preferência de alguns. Assim como parecem ter naturalizado a concorrência e já 

lidam com o medo do fracasso. Antecipam cada vez mais as frustrações e 
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ansiedades da vida adulta, ao mesmo tempo que cobram do Estado um transporte 

público melhor. Majoritariamente, todos eles são contra os cortes na Educação, 

assim como não parecem aprovar a reforma da previdência, porém, se tratando de 

uma geração do imediatismo, neste momento que eles pretendem continuar 

integrando a categoria de estudantes, enquanto cursam a universidade um relato de 

uma aluna da terceira série explicita esse imediatismo ao mesmo tempo que 

demonstra a internalização da competição, neste caso, com outra categoria que não 

a representa, ainda:  

 

“É melhor que se tire do trabalhador do que da educação” (Carla, 18 anos, 

3° série).  

  A noção de competição que esses jovens apresentam não se enquadram 

totalmente aos parâmetros da nova razão de mundo neoliberal, assim como os 

mecanismos de apoio e solidariedade contrapõem a essa lógica individualista. O 

coletivo parece ainda ser importante para eles e também a noção de comunidade. 

Todos esses fatores e contradições encontrados no campos ajudaram na 

elaboração da conclusão, indo de acordo com as hipóteses iniciais em alguns 

momentos e mostrando novos caminhos surpreendentes em outros.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O objetivo deste trabalho foi analisar a construção da subjetividade neoliberal 

dos estudantes do Ensino Médio do Colégio Estadual Manuel Pereira Gonçalves, 

após um trabalho de campo que se estendeu por quase um ano e, realizado 

questionários e entrevistas individuais pude concluir que as normas e condutas 

descritas por Dardot e Laval são facilmente identificadas tanto nos discurso como 

nas ações desses jovens.  

  Os discentes que fizeram parte da pesquisa, tanto nos questionários como 

nas entrevistas demonstram uma forte internalização do conceito de esforço próprio 

e persistência, que foi observado desde a fase dos questionários quando 

observamos o terceiro gráfico a respeito dos  fatores de maior relevância para os 

discentes sobre o próprio sucesso, onde os fatores individuais tiveram uma 

relevância de quase 40% das respostas, indicando que em menor ou maior grau, 

todos esses jovens acreditam na responsabilidade individual para alcançar seus 

objetivos. Dessa forma, observo também o quanto eles se afastam do conceito de 

cidadania, sobre seus direitos sociais, civis e políticos, que é inclusive trabalhado ao 

longo do Ensino Médio, como pude observar em algumas aulas em que 

acompanhava o professor de sociologia da escola. Fatores que deveriam ser de 

responsabilidade do Estado segundo a constituição são assumidos por eles, como 

por exemplo as oportunidades para uma ascensão e possível equidade social, uma 

vez que nessa lógica neoliberal depende deles buscar mecanismos para o sucesso. 

Esse sucesso pode ser traduzido como conquistar seus objetivos. Logo, posso 

concluir que entre esses jovens é consensual que depende deles “correr atrás” para 

conquistar até mesmo coisas mínimas, como uma boa educação e um bom 

tratamento de saúde, fatores que o Estado, perante a lei, seria responsável.   

  Demonstraram também uma internalização sobre a adaptação e flexibilidade 

para a vida como um todo, o que se enquadra na lógica neoliberal, uma vez que 

essas condutas devem ser internalizadas não somente para o mercado e vida 

profissional, mas sobretudo para o dia a dia, e foi possível observar entre esses 

jovens essas normas e condutas na rotina diária, para além disso, foi possível 
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identificar a romantização dessas normas, o quanto o esforço próprio e estar pronto 

para as possíveis dificuldades montam um caráter admirável por eles.  

  Na lógica do capital humano, internalizada por eles também, vencer pelo 

mérito ultrapassa o vencer pelo direito, mais uma vez demonstrando o afastamento 

da consciência sobre seus direitos sociais. Somando todos esses fatores, temos 

nitidamente, a construção de um sujeito pertencente a lógica neoliberal.  

  É necessário salientar que alguns pontos não puderam ser respondidos o que 

me possibilita apenas algumas especulações, como por exemplo o fenômeno do 

demérito entre os discentes sobre o ensino superior privado, uma hipótese que 

levanto a cerca desse  fato é analisar esse julgamento sobre o ensino privado pela 

perspectiva desses jovens terem consciência que não teriam condições do acesso a 

esse ensino privado, por fatores econômicos obviamente, e por conta disso, criam 

justificativas e mecanismos que os afastem de cogitar essa possibilidade.  

  Apesar de todas as comprovações da internalização da lógica neoliberal entre 

os discentes, algumas contradições foram observadas no campo, sendo possível 

uma análise que indica que apesar de terem internalizado muito sobre a 

concorrência, capital humano e neoliberalismo popular, a pesquisa encontrou 

espaços de solidariedade e de coletividade, como por exemplo a solidariedade entre 

os discentes sobre provas ou incentivos para o futuro, ou então a mãe de uma aluna 

que lecionava gratuitamente a um grupo de pescadores e a quem mais tivesse 

interesse. Dessa forma, a conclusão que chego é que apesar de vivermos em uma 

sociedade neoliberal, não necessariamente a lógica da individualidade e 

competição, por exemplo, estão presentes o tempo todo entre eles, mecanismos 

como o de solidariedade e a noção de comunidade comprovam que essa 

subjetividade está em disputa.  
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