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RESUMO 

 

        O presente trabalho monográfico tem por finalidade realizar uma leitura interpretativa da 

chamada geração nem-nem. O termo nem-nem se refere à população jovem que está fora das 

instituições educacionais e também fora do mercado de trabalho. Desse modo, a presente 

monografia segue duas distintas linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento visa 

explorar e entender as mazelas governamentais e políticas que a educação vem sofrendo nos 

últimos anos. A segunda linha de pensamento tem caráter econômico e visa explorar questões 

associadas sobre as dificuldades de transição dos jovens entre a escola e a vida de trabalho. 

Portanto, numa perspectiva sociológica os fundamentos de Durkheim e Marx auxiliam no 

entendimento mais amplo deste fenômeno contemporâneo. 

 

 

Palavra Chave: Geração nem-nem, educação, trabalho e sociologia. 
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ABSTRAT 

 

         The present monographic work aims to perform an interpretative reading of the so-called 

nem-nem generation. The term nem-nem refers to the young population that is outside 

educational institutions and also outside the labor market. Thus, the present monograph follows 

two distinct lines of thought. The first line of thought aims to explore and understand the 

governmental and political ills that education has suffered in recent years. The second line of 

thought has an economic character and aims to explore associated issues about the difficulties 

of young people's transition between school and working life. Therefore, from a sociological 

perspective, the foundations of Durkheim and Marx help in the broader understanding of this 

contemporary phenomenon. 

 

 

Keywords: Generation nem-nem, education, work and sociology 
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INTRODUÇÃO 

 

       O presente trabalho monográfico tem por finalidade realizar uma leitura interpretativa pelo 

viés educacional e laboral da chamada “Geração Nem-Nem”. O termo “nem-nem” refere-se à 

população jovem que está fora das instituições educacionais e do mercado de trabalho.  

       Inicialmente, é necessário esclarecer o sentido do uso dos conceitos da teoria sociológica 

com uma aproximação ao caráter mais amplo da educação e aliado a isso, uma visão 

contemporânea do mundo do trabalho. Como se percebe não se trata de postular uma simples 

relação de causalidade nessa investigação, mas refiro-me, a necessidade de compreender os 

fatores que proporcionaram o surgimento deste grupo ancorado em pesquisas sobre o tema. 

Dito desta forma, o problema parece simples, mas o desafio é grande. Trata-se, portanto, de 

uma investigação de cunho sociológico com os atravessamentos sociais da educação e da 

inserção no mundo do trabalho.  

Desse modo, a presente investigação segue a seguinte linha interpretativa. Em um registro 

sociológico, o que me interessa aqui é a visão inaugurada por Durkheim sobre a função da 

escola na contemporaneidade. Nesse sentido, esta investigação se pauta no seguinte conceito: 

 

A educação entende Durkheim, é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as 

gerações que não se encontrem ainda preparadas para a vida social, tendo por objetivo 

suscitar e desenvolver, na criança, certo número de talentos físicos, intelectuais e 

morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio especial a 

que a criança, particularmente se destine. (DURKHEIM, 1975. Pág. 51). 

 

Durkheim afirma que a educação é em essência, um fenômeno social que consiste em socializar 

todos os indivíduos. Nessa ótica, a educação tem o status de processo social e assim cada 

sociedade vai construir de acordo com seus objetivos as instituições educacionais baseadas em 

suas respectivas necessidades. Em outras palavras, esse ponto de vista constitui um eixo de 

analise sociocultural, ou seja, analisar os efeitos a partir da educação com suas influencias no 

comportamento do indivíduo imersos nas relações sociais que caracterizam a formação da 

sociedade. 

 Em relação à categoria trabalho, este presente estudo se pauta em uma perspectiva aproximada 

das formulações de Karl Marx. Segundo Marx (1983), o trabalho é justamente essa capacidade 

que o homem tem de transmitir significado à natureza por meio de uma atividade planejada, 

consciente e que envolve uma dupla transformação entre o homem e a natureza, que diferencia 
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o trabalho do homem de qualquer outro animal. Para Marx, é pelo trabalho que o homem 

transforma a si e à natureza, e, ao transformá-la de acordo com suas necessidades.  O presente 

trabalho de leitura sobre a geração nem-nem, se pauta nas observações anteriores com a 

finalidade de interpretar, compreender e analisar este fenômeno contemporâneo. 

 

  

A condição nem-nem na contemporaneidade.  

 

        De acordo com a Organização Mundial do Trabalho (OIT), no ano de 2018 cerca de 71 

milhões de jovens encontram-se desempregados em todo o mundo. Estes números vêm 

crescendo gradativamente ao longo dos anos 2012 e os piores indicativos estão entre os países 

Árabes e países do norte da África com o percentual de 30% da população juvenil. De acordo 

com o estudo, a crise entre os países europeus com destaque para a Espanha e os países da 

América Latina como a Bolívia, Argentina e Brasil apresentam números elevados em relação 

ao desemprego entre a faixa etária de 15 a 29 anos de idade chegando a 27%. Na Espanha, 45% 

dos jovens são chamados de Nini, ou seja, uma expressão que caracteriza os jovens que não 

estudam nem trabalham segundo dados do jornal o globo de 2012.  

       No Brasil, a perspectiva não é diferente, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad), divulgada neste último semestre de 2018, revelou um dado preocupante sobre a 

juventude brasileira. Entre os 49,7 milhões de pessoas de 15 a 29 anos, cerca de 27% não 

estudam - nem trabalham, estes dados são referentes a pesquisa realizada no ano de 2018.  O 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) destaca, porém, que a chamada geração 

nem-nem não está trabalhando, não está estudando e não apresentam nenhuma perspectiva de 

mudança em relação a situação que se encontram. Essa informação pode fornecer pistas para 

novas agendas de pesquisas quanto a este fenômeno, com o intuito de desvendar os motivos 

deste imobilismo juvenil. Outro dado preocupante é que o número de mulheres que não estudam 

e nem trabalham é superior aos homens na faixa etária de 18 a 24 anos de idade, com 28,4%. 

Entre os motivos apontados, cerca de 22,5% das jovens nesta faixa etária encontram-se 

gestantes e em sua maioria já não frequentam a escola desde os meses iniciais de gestação. 

Portanto, o regresso destas jovens ao ambiente escolar após a gestação é quase nulo, e o ingresso 

no mercado de trabalho formal se torna ainda mais difícil, ou seja, uma vez que estas jovens 

não concluem seus estudos o mercado de trabalho (empresas), lhe nega a oportunidade por falta 

de qualificação. De acordo com o IBGE, a faixa etária com maior índice de pessoas nessa 
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situação é o grupo de 18 a 24 anos, com 27,7%.  O grupo de 25 a 29 anos também aparece 

próximo, com uma taxa de 25,7% das pessoas que não estudam e nem trabalham. Para homens 

e mulheres o principal motivo para não estudar ou estar se qualificando, segundo a pesquisa, é 

o fato de estarem trabalhando ou procurando emprego. No caso dos homens, 47,7% dos jovens 

de 15 a 25 anos que estão fora da escola e também não fazem cursos disseram que não o fazem 

por esse motivo. Entre as mulheres, o percentual foi de 27,9%. A falta de interesse também é 

um aspecto importante para não estudar. Os dados mostram que 25,3% dos homens citaram 

isso como motivo; o índice foi menor entre as mulheres, chegando a 16%. O IBGE destaca que 

o desinteresse pelos estudos é maior entre as pessoas sem instrução ou com o ensino 

fundamental incompleto. Entre o grupo de jovens que são menos instruídos, o desinteresse é 

maior. Isso chama atenção por que traz à tona algumas questões em relação ao futuro da 

juventude brasileira e os impactos na vida social e o valor da educação na sociedade capitalista 

em que vivemos nos dias de hoje. 

        De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), coordenado 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil ocupa 

39º posição relacionada à Educação dentre os 40 países pesquisados e avaliados no ano de 2018. 

Um dos problemas apresentados na pesquisa foi o elevado índice de analfabetismo funcional 

entre os jovens de 15 a 29 anos de idades. De acordo com essa pesquisa problemas desta 

natureza são em sua grande maioria fruto de uma má administração do dinheiro público gerando 

graves problemas as gerações futuras. Desta forma, problemas como o do analfabetismo 

funcional são demonstrativos ou indícios de uma sociedade mal amparada por seus governantes 

tendo implicações diretas e indiretas na aprendizagem. Podemos afirmar que houve uma quebra 

no processo educativo escolar destes indivíduos o que impede seu pleno desenvolvimento.  

Desse modo, podemos afirmar que a qualidade da educação está diretamente ligada à qualidade 

de formação destes jovens tornando-os mais adaptados socialmente. Cabe aqui evidenciar que 

mesmo os jovens qualificados e aptos para o mercado de trabalho, a recolocação enfrenta 

algumas dificuldades devido a recessão econômica brasileira. Nessa perspectiva o problema se 

torna ainda maior, se para os jovens que estão estudando nas instituições públicas a qualidade 

de ensino é muito inferior à média mundial, para os jovens da geração nem-nem este problema 

os desqualifica plenamente no que diz respeito à educação. Dito isto, uma observação se mostra 

necessária. Segundo o Sociólogo e Cientista Social Costa (2001), no texto “Tempos de 

Desesperança – roteiro para repensar a educação em tempos sombrios”, a educação vem 

sofrendo com o fenômeno de desvalorização frente há alguns segmentos da sociedade. A 
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principal justificativa deste fato sé dá pela não garantia de sucesso, ou seja, outrora a educação 

tinha o status garantido de ascensão social, fato que nos dias atuais não temos as mesmas 

perspectivas gerando na população um sentimento muito negativo sobre o valor da escola e o 

seu papel frente aos anseios da sociedade de modo geral. A observação anterior nos conduz a 

uma segunda ressalva necessária. Segundo Schwartzman (2006), sobre a dinâmica educação e 

o mercado de trabalho temos a seguinte perspectiva sociológica: 

 

  

Os jovens brasileiros de baixa renda vivem em uma situação dramática, espremidos 

entre um sistema de educação pública de má qualidade e, a partir da adolescência, à 

necessidade crescente de ganhar dinheiro em um mercado de trabalho precário e de 

difícil entrada. As políticas necessárias para tentar resolver esta situação devem lidar 

com o problema da qualidade da escola, com as necessidades de renda, e fazer isto 

tomando sempre em consideração as importantes diferenças que existem para os 

diferentes grupos de idade. (SCHWARTSMAN, 2006, p. 65). 

 

O problema, aliás, é mundial. O relatório Tendências Mundiais de Emprego da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) mostra que o desemprego entre os jovens continua 

aumentando. Em meados de 2017, 75,7 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos estavam sem 

trabalho – quase 1 milhão a mais do que no ano anterior. Isso representa uma taxa de 

desemprego juvenil de 12,6 %, mais do que o dobro da taxa de desemprego geral de 6,1%. A 

pesquisa revelou que o número de jovens que não trabalham nem estudam cresceu em 30 dos 

40 países pesquisados. Entre 2015 e 2018, 1 milhão de jovens perderam seus empregos.  

       Chegamos a 11 milhões de jovens brasileiros de 15 a 29 anos de idade que não trabalham 

nem estudam. Uma grande parcela desses milhões de jovens que não estudam nem trabalham 

contam, no entanto, com a estrutura familiar para sobreviver, e na maioria dos casos numa 

situação bem pauperizada com renda per capita limitada e em alguns casos a única renda 

advém dos programas de políticas sociais do governo federal. O restante é marginalizado, ou 

seja, não tem uma constituição familiar sólida nem ao menos um amparo social. Como se é 

sabido, em alguns países, uma das principais características dos países capitalistas é a elevada 

desigualdade social entre as classes e a distribuição de renda concentrada nas mãos de poucos.  

     Segundo pesquisas sobre segurança pública, este grupo marginalizado se caracteriza 

principalmente e negativamente por sua falta de ocupação, ou seja, são considerados como 
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um emergente problema a sociedade por apresentar um alto potencial a criminalidade. Porque 

os fatores negativos começam a se somar tais como: não estudam, não trabalham, não procura 

emprego, não tem família, não tem projeto de vida etc.  

Segundo a Historiadora Botelho (2014), a delinquência juvenil está associada, ao uso de 

drogas, convites do crime organizado, intensa propaganda para o consumismo, famílias 

desestruturadas enfim. Dificilmente esse jovem escapa da criminalidade frente as inúmeras 

investidas desviantes. Tal afirmação por parte da historiadora é totalmente direcionada para 

os jovens que vivem em lugares pauperizados com ampla presença do poder paralelo. Milhões 

de jovens, teoricamente, estão na fila da criminalidade e nossa indiferença hermética não se 

altera um milímetro com tudo isso. Diferentemente dos países civilizados de capitalismo de 

centro e distributivo que teriam todos esses jovens dentro da escola, capitalismo periférico 

não se distingue pela educação de qualidade para todos, pelo ensino da ética, pelo império da 

lei e do devido processo e pela alta renda per capita. O Brasil, aliás, ocupa a 79ª posição no 

ranking mundial do índice de desenvolvimento humano (IDH). Estamos vivendo uma grave 

crise intergeracional.  Portanto, podemos afirmar que o futuro destes jovens nem-nem se 

apresenta de um modo muito negativo, afetando o desenvolvimento econômico para uma 

grande parcela das gerações mais jovens. A inserção no mercado de trabalho é um dos temas 

que mais preocupa os jovens da atual geração. O mercado retraído, os salários perdendo o 

poder de compra e o investimento nos estudos não oferecendo garantias de que se vai 

encontrar um emprego estável deixam os jovens apreensivos. Aliado a isso, a própria 

condição juvenil pressupõe um conjunto de incertezas que contribui para ampliar a apreensão 

em relação ao futuro. Bauman (2001) em relação ao trabalho revela: 

 

 

 Pode-se sempre responder que não há nada particularmente novo nessa situação: a 

vida de trabalho sempre foi cheia de incertezas, desde tempos imemoriais. A 

incerteza de hoje, porém, é de um tipo inteiramente novo. Os temíveis desastres que 

podem devastar nossa sobrevivência e suas perspectivas não são do tipo que possa 

ser repelido ou contra que se possa lutar unindo forças, permanecendo unidos e com 

medidas debatidas, acordadas e postas em prática em conjunto (BAUMAN, 2001, 

p.170).  

 

 

       Segundo o Sociólogo Francês, Robert Castel (2005), “a angustia de um futuro incerto é 

experimentada individualmente, enquanto a reação é vivenciada de forma coletiva e marcada 
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pelo forte sentimento de frustração”. De acordo com essa passagem, percebe-se que os jovens 

são os que mais sofrem com o crescimento do desemprego e da queda da renda familiar, mas 

nesse caso não estão sós. Por outro lado, estes não possuem experiência profissional e, 

tampouco, habilidades necessárias para se inserirem no mercado de trabalho e, por isso, 

investem no ensino médio e superior com a esperança de se livrarem do desemprego.  Através 

da ideologia neoliberal, muitos governos disseminam a ideia que o mercado é responsável por 

resolver a crise que se instaurou na educação, no mercado de trabalho e em outros setores da 

sociedade. Como se somente “as regras do mercado” pudessem ser a solução para a crise do 

mercado. Contudo, o mesmo mercado raramente é o culpado quando suas soluções não 

apresentam a eficácia planejada por seus idealizadores. Assim, se o preço da gasolina 

aumentou se não há profissionais qualificados ou se ocorre aumento do desemprego a culpa 

é do mercado. Deste modo, o mercado se torna, para o bem ou para o mal, benfeitor ou 

malfeitor de uma sociedade que anseia por respostas rápidas e, muitas vezes, ineficazes. As 

mesmas pessoas que recorrem ao mercado para explicar algum tipo de mudança se esquecem 

de que o mercado expressa relações sociais entre seres humanos que tornam invisíveis suas 

decisões e responsabilizam o mercado. Assim, poderíamos afirmar que existe um “fetichismo 

do mercado” que se impõe sobre as ações humanas e constrói uma ilusória estrutura que cega 

aqueles que teimam em não ver suas engrenagens. Frigotto e Ciavatta (2003) informam que: 

 

 A direção da análise que empreendemos neste trabalho corrobora inúmeras outras 

análises, de caráter mais abrangente, algumas aqui referidas, de que a subordinação 

consentida aos organismos internacionais, tutores dos interesses do grande capital, 

a participação ativa nesses organismos e a adoção das políticas neoliberais 

veiculadas por eles aumentaram no Brasil a desigualdade. A cidadania, como 

conquista na direção política da solução dos problemas nacionais, é mais uma 

palavra que encobre o fenômeno da exclusão dos “cidadãos” brasileiros de diversas 

instâncias da social, a exemplo da educação. A fragmentação do conhecimento, a 

informação/desinformação da cultura visual aumentaram a versatilidade da 

propaganda oficial sobre os supostos benefícios do neoliberalismo. A formação dos 

jovens para a apropriação criativa da ciência e da tecnologia debate-se entre uma 

reforma imposta ao ensino médio e técnico com forte acento nos cursos breves, 

modularizados para a crença na “empregabilidade” (FRIGOTTO, CIAVATTA, 

2003, p.26).  
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 Por outro lado, a inserção no “mercado de trabalho” é um dos maiores desafios que os jovens 

vão enfrentar e a qualificação profissional é uma maneira de ter sucesso na vida. Assim, para 

estes, estudar mais torna-se uma condição para acessar boas oportunidades. Talvez, por isso 

mesmo, a expansão do ensino médio e superior tenham se tornado um dos pontos mais 

relevantes que inspiram os jovens das camadas populares a estudar mais, mesmo sem a 

garantia que mais estudo se transforme em um futuro melhor. Pochmann (2004) afirma:  

 

 Em pleno limiar do século XXI, a participação relativa do segmento etário de 15 a 

29 anos no total da população economicamente ativa é de 25%, embora o jovem 

responda por 50% do desemprego nacional. Ao passo que a taxa de desemprego 

aberto dos jovens gira em torno de 18%, a taxa média nacional esteve em 9,4% do 

total da força de trabalho, segundo o IBGE (PNAD) no ano de 2001 (POCHMANN, 

2004, p. 385).  

  

       O autor afirma ainda que a deterioração das condições de funcionamento do mercado de 

trabalho não foi contida pela melhoria educacional, mas contribuiu para o desperdício e 

desgaste de habilidades educacionais com atividades precárias e de baixa qualidade. Assim, 

de nada adianta a expansão do ensino fundamental, médio e superior se não houver um 

conjunto de políticas públicas que contribuam para o avanço das oportunidades, através do 

mercado de trabalho, que absorva a população jovem, que é a que mais sofre com a 

deterioração das condições de acesso ao mercado de trabalho.  Na pesquisa, os jovens revelam 

que o mercado está competitivo, mas apesar disso são otimistas em relação ao futuro. O ensino 

superior torna-se uma alternativa de avanço educacional e melhores oportunidades no futuro. 

Coutinho (2007) revela que: 

 

 

 Se a educação sempre foi destinada, prioritariamente, para a elite, agora, mais do 

que nunca, os mais ricos tenderiam a ficar cada vez mais ricos e os pobres a 

reproduzirem a própria pobreza, já que o acesso à educação de qualidade não se dá 

em igualdade de oportunidades no mercado. No entanto, em tempos de trabalho 

como bem escasso, o incremento do número de postos de trabalho tem se verificado 

exatamente em funções com menor remuneração e mais precarizadas, que 

demandam trabalho não qualificado (trabalho informal), assim como a obtenção de 
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título universitário não mais significa a garantia de postos de trabalho melhor 

remunerados (COUTINHO, 2007, p.374).   

  

Como procuramos demonstrar anteriormente, mais educação de fato não garante acesso aos 

postos de trabalho melhor remunerados, deve se levar em consideração que a falta de 

qualificação impede os jovens de sonhar com um futuro melhor e retira-lhes as chances de 

maior inclusão social, sobretudo entre jovens pobres. Aliado a isso, novas competências são 

exigidas ao trabalhador na atualidade. Pastore (2013-14), chama atenção para as competências 

que o profissional deve possuir:  

 

No recrutamento de um profissional, as empresas não examinam apenas o seu 

currículo. Elas buscam os candidatos que revelem um bom potencial para apreender 

novos conhecimentos, que gostem de estudar continuamente, que tenham obsessão 

pela leitura, enfim, que foram inoculados com o vírus da curiosidade. Elas sabem 

que para trabalhar bem, é preciso pensar bem (PASTORE, 2013-14, p.73).  

  

        Desse modo, as competências exigidas pelo mercado de trabalho estão atreladas a 

educação, mas não aquela que prepara o aluno apenas para “passar nas provas”, mas uma 

educação que seja continuada e que prima pela qualidade. Que desperte a busca incessante 

pelo conhecimento, sem desvios ou interrupções. São essas as novas exigências do mercado 

de trabalho que são de fundamental importância para que o Brasil possa competir em condição 

de igualdade com países que investem pesadamente na educação de seus cidadãos. Guimarães 

e Almeida (2013) consideram que:   

 

 

 

A situação dos jovens no país é agravada pela baixa escolaridade média e pela 

precária qualidade da educação, deficiências que se tornam mais sérias em face as 

exigências do paradigma produtivista pós-fordista. Outra especificidade brasileira é 

a idade precoce de entrada dos jovens no mercado de trabalho, estabelecendo um 

perverso ciclo vicioso. Os jovens, sobretudo de famílias mais pobres, ingressam 
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muito cedo no mercado de trabalho, impulsionados pela necessidade de obter renda 

e frustrados com a má qualidade da educação oferecida (GUIMARÃES, 

ALMEIDA, 2013, p. 09).   

 

 Os autores apresentam outro lado do problema na relação entre educação e mercado de 

trabalho que é, no caso brasileiro, a baixa escolaridade e a má qualidade da educação 

oferecida. Assim, são os jovens mais pobres, aqueles que mais necessitam de boas escolas 

para acessarem o mercado de trabalho que mais se prejudicam com má qualidade da educação. 

Enfim, a relação entre educação e mercado de trabalho oferece muitas interpretações, 

sobretudo quando os jovens são os sujeitos destas abordagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GERAÇÃO NEM-NEM: AS JUVENTUDES E OS SEUS DESAFIOS. 

 

      O presente capítulo tem por finalidade apresentar uma perspectiva do campo da educação 

sob o olhar particular de alguns autores e intelectuais da área através da literatura produzida 

enriquecendo o debate. Desse modo, todas as formulações e opiniões sobre a condição nem-

nem nos auxilia no entendimento da temática e amplia a visão sobre este grupo de jovens 

revelando algumas mazelas educacionais e políticas.  A maioria das produções literárias sobre 

a condição nem-nem descrevem algumas particularidades, ou seja, uma grande parcela destes 
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jovens é de famílias em extrema vulnerabilidade social e as más experiências no âmbito 

escolar geram sequelas, tais como, falta de motivação e dificuldades no aprendizado. 

        De acordo com Monteiro (2013), a condição nem-nem apresenta os maiores índices de 

concentração nas famílias de baixa renda, na população jovem com baixa escolaridade e no 

grupo de mulheres jovens com filhos. Estes apontamentos iniciais são relevantes para a busca 

por elementos que revelem as causas da formação deste grupo. Segundo Monteiro, quase 43% 

das jovens na condição nem-nem são de mulheres com filho. Outro fato que chama atenção 

neste estudo é que o número de homens na condição nem-nem com poucos anos de estudo é 

bem elevado. Homens na condição nem-nem com o ensino médio completo representa quase 

um terço da população jovem total no Brasil. Dito isto, temos que evidenciar o tipo de jovens 

ou juventudes que Monteiro descreve em sua pesquisa para poder aprofundar as análises 

sociais a fim de explorar com mais clareza todas as nuances deste grupo. 

      Segundo Carrano (2019), o primeiro passo para entender a geração nem-nem e 

compreender que estamos estudando um grupo de pessoas com vários tipos de juventudes, e 

no Brasil, esta juventude se expressa na faixa etária de 15 a 29 anos de idade. No trecho 

abaixo o autor apresenta sua formulação de juventude: 

 

Ao dizermos que não existe “a” juventude, mas juventudes, buscamos enfatizar a 

multiplicidade de maneiras de ser jovem num mundo de desigualdades, violências e 

oportunidades diferencialmente distribuídas conforme a cor da pele, o gênero, a classe 

social e o local de moradia. (CARRANO, 2019. pág. 23). 

 

       A perspicácia no entendimento de Carrano sobre as Juventudes brasileiras amplia o modo 

de se ver e pensar a geração nem-nem. O intuito maior do autor é caracterizar este jovem 

dentro de suas origens sociais e econômicas partindo do escopo familiar até a vida adulta 

entendendo de maneira ampla seus ritos de passagem com os distintos atravessamentos 

sociais. 

      De acordo com a formulação de Carrano, podemos observar que as juventudes mais 

empobrecidas são as que mais sofrem dificuldades em seus trânsitos, ou seja, uma vez que 

essa juventude não tem o suporte do estado ou de instituições públicas para acompanhá-lo 

nessa trajetória rumo à vida adulta, a tendência é a marginalização deste grupo com acesso à 

educação escolar fragmentada. O autor apresenta uma segunda observação necessária sobre 

“as juventudes empobrecidas” na relação escola e trabalho que diz: 
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Os jovens das classes populares empreendem uma dura e desprotegida luta, que 

combina trabalho e permanência na escola. Contudo, é preciso dizer que neste quadro 

de crescentes incertezas e de diminuição das margens de previsibilidade de futuro, 

jovens, ainda que não renunciem à escola, desconfiam da força dos diplomas e da 

validade dos saberes escolares formais na busca pelo trabalho. (CARRANO, 2019. 

Pág. 21). 

 

Segundo Carrano, a administração da vida com seus respectivos processos de 

atravessamentos interage de acordo com as ofertas e possibilidades de escolhas, ou seja, o 

que o autor denomina de a “fabricação de si” tem influencias diretas e indiretas de acordo 

com as escolhas individuais. Desse modo, o autor afirma que as escolhas em geral, são fruto 

das ofertas realizadas pelas instituições públicas nas suas distintas esferas, pois são estas 

ofertas que dão o suporte para a transição nessa jornada. De acordo com Carrano é 

fundamental para o desenvolvimento juvenil que as instituições educativas forneçam 

subsídios necessários para contribuir com as escolhas pessoais de cada jovem a fim de 

promover o conhecimento e o acumulo dos saberes. Desse modo, “a escola em especial a de 

ensino médio, constitui-se em espaço-tempo cultural privilegiado de promoção de suportes para 

que jovens elaborem seus projetos pessoais e profissionais para a vida adulta”. 

          A interpretação de Carrano sobre a geração nem-nem, parte do princípio que não se trata 

apenas de alunos e alunas, é importante ter em mente que estamos lidando com uma juventude 

plural e as ações também devem conter medidas plurais na resolução dos problemas dentro e 

fora do ambiente escolar. Em grande medida, a formação da chamada geração nem-nem na 

perspectiva do autor, apresenta uma série de problemas estruturais do ponto de vista 

educacional, político e econômico. Desse modo, com a ausência de medidas sócio assistenciais 

aos jovens, em especial os de baixa renda, engendra num caminho mais árduo e precário no 

processo de transição da juventude para a vida adulta. 

       Na perspectiva de Carrano, a escola é um espaço de aprendizagem continua, ou seja, dentro 

e fora das instituições o processo de aprendizagem se dá de maneira continua realizando a 

transposição dos saberes aos seus alunos e alunas. O ambiente escolar não tem a função de 

padronizar o aluno, mas tem a obrigação de lhe fornecer meios para evoluir e elevar seu acervo 

de conhecimento entre os mais distintos campos da vida social. 

       Segundo Patto (1999), a produção do fracasso escolar brasileiro é oriunda das diferentes 

origens sociais e tem traços históricos ao longo de sua formação política. A autora busca 

entendimento destas questões a partir do materialismo histórico pensando a relação escola e 
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sociedade afirmando a necessidade de conhecer pelo menos os aspectos fundamentais da 

realidade social dos jovens no Brasil e consequentemente gerar um estudo das diferenças de 

rendimento escolar entre as variadas classes sociais. 

Nessa perspectiva, a autora desenvolve um estudo e elabora algumas conclusões sobre o 

fracasso escolar a partir do confronto de literaturas dos profissionais da escola com o discurso 

de alunos e de suas famílias em relação ao fracasso escolar.  Dito isto, vejamos abaixo as 

conclusões obtidas pela autora considerando as críticas sobre as teorias do déficit e da 

diferença cultural: 

 

A inadequação da escola decorre, principalmente, de sua má qualidade, da 

representação negativa que os profissionais têm da capacidade dos alunos, 

consequência da desvalorização social dos seus usuários mais empobrecidos. O 

fracasso da escola pública elementar é o resultado inevitável de um sistema 

educacional congenitalmente gerador de obstáculos à realização de seus objetivos. 

Esse fracasso é administrado por um discurso cientifico escudado em sua 

competência, naturaliza esse fracasso aos olhos de todos os envolvidos no processo, 

a rebeldia pulsa no corpo da escola e a contradição é uma constante no discurso de 

todos os envolvidos na ótica educativa; mais que isto, sob uma aparente 

impessoalidade, pode captar a ação constante da subjetividade. (PATTO, 1999 pág. 

66-71). 

 

 

        No ponto de vista da autora, o fracasso escolar está vinculado as questões da teoria de 

déficit e também da diferença cultural a partir do imaginário brasileiro. Nessa perspectiva, 

cabe destacar que a teoria de déficit está associada às aptidões de cada indivíduo em relação 

aos saberes ensinados ou o processo de aprendizagem no ambiente escolar. Quanto à diferença 

cultural, é a referência a bagagem cultural de cada indivíduo e as informações e 

conhecimentos acumulados ao longo da vida. 

       Na visão de Bordignon (2014), o planejamento é fundamental para almejar os desejos do 

futuro da educação que se quer alcançar, ou seja, traçar os caminhos e definir os meios 

utilizados para caminhar. Numa perspectiva mais geral, a descrição de planejamento visa 

também à qualidade da educação e a busca permanente da qualidade social. O planejamento 

se mostra diferente de outras práticas de governo, mas surge a necessidade de métodos e 

práxis para o alcance dos ideais voltados a sociedade em geral. No que tange a pratica política, 

fica resguardado ao dever público a garantia de que todas as medidas adotadas sejam 
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eficientes na execução do que foi estabelecido por lei. O autor descreve também que as 

perspectivas teóricas conceituais se caracterizam pela orientação das ações governamentais 

que devem ter por finalidade uma estratégia e uma meta com os devidos objetivos finalísticos 

ordenados de recursos financeiros capazes de suprir as necessidades básicas e metodológicas 

quanto ao fim destinado. De acordo com as formulações do autor, temos que priorizar todas 

as questões associadas ao planejamento geral e ao planejamento institucional voltado a 

educação, neste caso mais especificamente a realidade da educação brasileira. Segue a 

reflexão do autor no trecho abaixo: 

 

Em síntese, o planejamento educacional consiste na elaboração e na execução do 

projeto de transformação da educação que temos para a educação que queremos, 

constituindo-se no referencial legal e político para o processo de tomada de decisões 

junto aos gestores públicos com vistas à melhoria da qualidade social da educação. 

(BORDIGTON, 2014. Pág. 37) 

 

            A partir da descrição do autor podemos afirmar que o planejamento da educação no 

Brasil tem seu início na sua elaboração política e social. A grosso modo, esta elaboração tem 

como foco a garantia de direitos a partir das formulações da constituição de 1988 que em tese 

deveria garantir uma educação de qualidade a todos os cidadãos brasileiros. Nessa ótica, o 

autor evoca a constituição de 1988 e sustenta sua tese com o objetivo de prover esforços 

voltados ao desenvolvimento educacional sugerindo investimentos para a melhoria da 

educação a fins de solucionar algumas deficiências existentes como o analfabetismo e a 

evasão escolar como também uma melhoria na capacitação de profissionais da área e a 

expansão do ensino no país. 

          Segundo Saviani (2013), os jovens são bombardeados a todo tempo por inúmeros tipos 

de informação, é preciso considerar que a sociedade na sua forma mais ampla pode ser 

descrita como sociedade da informação, ou seja, vivenciamos todo o tipo de informações em 

diversas formas de conhecimento nos mais variados meios de comunicação. É claro, que cabe 

a cada cidadão as devidas interpretações quanto as informações recebidas distinguindo as 

verdadeiras das falsas. 

          Desse modo, a escola tem por função principal educar estes jovens e cabe ao poder 

público a responsabilidade de prover os meios para que o referido direito se efetive. Segundo 

o autor, este entendimento inicial sobre a educação se tornou ao longo da história, em especial 

a brasileira, como um direito ao cidadão e um dever do estado. A partir da história-critica 
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pelo olhar atento de Saviani, é importante destacar que a organização relativa à educação 

brasileira é considerada bem tardia, sendo assim as falhas ao longo do caminho foram bem 

contundentes e a divisão das responsabilidades eram necessárias desde início, para que a 

educação pudesse usufruir plenamente de seus direitos a que são garantidos por lei.  

        Numa visão mais ampla todas as nuances apresentadas são de grande valia para a 

compreensão da chave disjuntiva entre a sociedade e a educação pensando em uma relação 

mais crítica dos fatos. Contudo, todas as estruturas sociais em formação desde o século 

passado já pleiteavam a garantia dos direitos ou mesmo já vislumbravam a igualdade entre os 

cidadãos de bem com a finalidade de promover o desenvolvimento do estado. Saviani (1983) 

conseguiu descrever de maneira lucida através da vivencia acerca dos processos implantação 

e consolidação da educação no Brasil, inúmeros elementos e fatos das mais amargas 

debilidades e fragilidades que a sociedade e os governantes tendem em atribuir a educação. 

Vejamos abaixo o trecho ao qual o autor descreve sua reflexão crítica em relação ao o que se 

espera da educação no trato das correções das falhas e fragilidades sociais o que o autor 

denomina como compensação de deficiências: 

 

O caráter de compensação de deficiências previas ao processo de escolarização nos 

permite compreender a estreita ligação entre educação compensatória e pré-escola. 

Daí porque a educação compensatória compreende um conjunto de programas 

destinados a compensar deficiências de diferentes ordens: de saúde e nutrição, 

familiares, emotivas, cognitivas, motoras, linguísticas etc. Tais programas acabam 

colocando sob a responsabilidade da educação uma série de problemas que não são 

especificamente educacionais, o que significa, na verdade, a persistência da crença 

ingênua no poder redentor da educação em relação a sociedade. Assim, se a 

educação se revelou incapaz de redimir a humanidade através da ação pedagógica, 

não se trata de reconhecer seus limites mais de alargá-los: atribui-se então a 

educação um conjunto de papeis que no limite abarcam as diferentes modalidades 

de política social. A consequência é a pulverização de esforços e de recursos com 

resultados praticamente nulos do ponto de vista propriamente educacionais. 

(SAVIANI, 1983. Pág. 43-44). 

 

         As descrições de Saviani a partir do seu olhar histórico critico podem evidenciar alguns 

elementos estruturais, sociais e políticos da condição nem-nem na atualidade. O de fato 

atribuir responsabilidades a escola sem ser sua competência, permite identificar uma falha na 

execução das demandas. Assim, podemos evidenciar que a educação surge para suprir uma 

gama de deficiências que não são de sua responsabilidade. A crítica do autor é que a sociedade 
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tem que encarar este problema com a seriedade que merece, ou seja, a educação ou os 

processos educativos são vistos de maneira equivocada a fins de sanar questões que não 

pertencem à escola. Na realidade, são de âmbitos bem distintos, e a maneira mais adequada 

para solucionar este problema é atacá-lo de frente. 

         Segundo Vasconcellos (1995), a falta de um projeto para escola tem prejudicado o 

sentido da mesma, ou seja, a escola tem que assumir um sentido social na formação destes 

jovens de acordo com as transformações que vem acontecendo ao longo do tempo. De acordo 

com o seguinte trecho abaixo: 

 

A questão do sentido da escola, da sua função, da sua finalidade e decisiva para se 

entender o que está acontecendo. Como diz Guy Coq, a perversão da escola é que 

ela promete mais do que pode dar. (VASCONCELLOS, 1995. Pág. 46-47). 

 

       As formulações até aqui apresentadas nos permitem refletir sobre a condição nem-nem 

acerca do campo de educação pelo escopo da não garantia de direitos. É importante destacar 

que estas interpretações são fundamentais para identificar alguns elementos que colaboraram 

para a formação deste grupo de jovens que não estudam nem trabalham. Durkheim em suas 

formulações realizou um estudo que explicou o funcionamento da sociedade e teve como 

proposito identificar todos os aspectos necessários para a manutenção da ordem e do 

equilíbrio entre os indivíduos. Diante do exposto, a condição nem-nem deve ser interpretada 

a partir de suas origens históricas com a finalidade de entender todos os pressupostos legais 

que permitem identificar as bases deste fenômeno pelo viés da educação. Segundo Durkheim, 

a educação exerce um papel fundamental no processo de desenvolvimento e de integralização 

do indivíduo na sociedade. Ou seja, a educação garante a internalização de normas, símbolos, 

regras, pensamentos e padrões de conduta que asseguram um padrão harmônico de 

convivência entre os indivíduos. Nessa perspectiva, Durkheim reflete sobre o ajustamento do 

indivíduo através da transmissão de saberes intergeracionais atendendo as demandas da vida 

em sociedade. Segundo Souza (2016), as teorias de Durkheim sobre a educação se apresentam 

como uma ação intencional voltada para a formação do indivíduo regulada pela moral 

coletiva. Vejamos abaixo o trecho destacado: 

 

A educação, consequentemente, assumiria importante papel na tarefa de promover 

o desenvolvimento moral e a comunhão dos valores, princípios, normas, tradições 

e costumes construídos coletivamente. Ao cumprir este papel, a escola estaria 

contribuindo para prevenir e erradicar patologias sociais que potencialmente 
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comprometeriam o amalgama social. Ao garantir o estabelecimento de um conjunto 

de princípios e normas capazes de regular e dirigir o tempo presente, a educação 

evitaria a crise e a desagregação da sociedade. Sendo assim, a educação, em especial 

a escolar, seria a principal responsável pelo ensinamento das normas e regras do 

funcionamento da vida em sociedade, quesito primordial para o ajustamento do 

indivíduo a sociedade. (SOUZA, 2016. pág. 17).  

 

 

      A luz de Durkheim, podemos entender que a condição nem-nem apresenta traços de uma 

de grave crise na educação brasileira. Todos os indícios colaboram para este tipo de 

entendimento frente à extrema dificuldade que as famílias de baixa renda enfrentam para 

educar seus filhos diante das mazelas apresentadas pelas políticas educacionais brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

3. GERAÇÃO NEM-NEM: OS DESAFIOS DA INSERÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO.  

 

       O presente capitulo tem por finalidade apresentar alguns dos desafios de inserção no 

mercado de trabalho enfrentados pelos jovens na condição nem-nem. As perspectivas aqui 

apresentadas são produções textuais de importantes teóricos da área e todas as formulações 

serão fundamentais para a compreensão deste fenômeno contemporâneo gerando uma visão 

mais ampliada sobre o tema. Desse modo, a mobilização da categoria trabalho neste capitulo, 

possui aproximações teóricas às formulações e conceitos de Karl Marx (1983).  

       Segundo Monteiro (2013), a condição nem-nem tem gerado uma enorme preocupação 

numa ótica econômica, ou seja, para determinar o futuro produtivo do Brasil temos que levar 

em conta a condição juvenil e os seus aspectos mais relevantes para pensar o desenvolvimento 

financeiro do país. Monteiro destaca que as primeiras experiências no mercado de trabalho 

para os jovens são fundamentais para determinar seus planos individuais profissionalmente, 

mas estas experiências quase sempre vêm acompanhadas pela decisão de estudar e trabalhar 

ou largar os estudos e trabalhar.  De acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 

2012 a condição nem-nem foi mensurada a partir das cinco grandes regiões brasileiras e pelo 

sexo dos entrevistados. 

Vejamos abaixo o Gráfico 1: 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE de 2012 
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Neste primeiro gráfico, podemos destacar que entre as cinco grandes regiões brasileiras o 

nordeste e norte apresentam os maiores percentuais de jovens na condição nem-nem com 23,9% 

e 21,9% respectivamente. Estes indicativos podem fomentar uma serie de preocupações quanto 

ao futuro destes jovens e consequentemente da economia de cada região. 

 

FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio 2012. 

 

O segundo gráfico revela que ocorreu uma elevação percentual dos homens na condição nem-

nem de 27,7% para 29,7% em 2012. Já no caso das mulheres na condição nem-nem ocorreu 

uma queda percentual de 72,3% para 70,3% em 2012.  

Segundo Monteiro, o percentual de mulheres na condição nem-nem é maior para as mulheres 

com filho do que para as mulheres sem filho. Desse modo, as mulheres com filho se dedicam 

exclusivamente, em sua grande maioria, até o primeiro ano de vida da criança não se dedicando 

a nenhuma outra atividade fora do lar como, por exemplo, ao trabalho e estudo de acordo com 

a autora. 

Dados os percentuais sobre a condição nem-nem por região e por sexo, o próximo passo é 

mobilizar os autores a partir da categoria trabalho com a finalidade de desvendar os elementos 

base deste problema. De acordo com Schwartzman (2007), a questão do alto índice de 
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desemprego no Brasil tem seus fundamentos governamentais pelo viés da má administração em 

geral. Vejamos abaixo a perspectiva do autor sobre este problema: 

 

Os desafios que os jovens no Brasil enfrentam em termos da sua inserção no mercado 

de trabalho possuem um determinante fundamental, a educação, que condiciona não 

somente a empregabilidade, entendida como a maior probabilidade de obter um 

emprego, mas também a possibilidade de ter acesso a postos de trabalho melhor 

remunerados. 

Nos três níveis de governo – federal, estadual, municipal - nos últimos anos, tem 

havido muitas iniciativas e programas para aumentar a empregabilidade e o nível de 

remuneração dos jovens que já estão ocupados, mas estas iniciativas, em geral, não 

têm tido bons resultados. O desemprego entre os jovens é significativamente alto 

quando comparado com o resto da população economicamente ativa, e está 

aumentando, sobretudo entre aqueles com baixa escolaridade. 

A principal dificuldade tem sido superar o círculo vicioso entre um nível educacional 

baixo – provocado principalmente pelo abandono escolar e as altas taxas de repetência 

– e as condições socioeconômicas precárias enfrentadas por esta faixa populacional. 

É muito frequente a afirmação de que as altas taxas de evasão entre jovens de baixa 

renda são causados pela necessidade dos jovens de se inserir prematuramente no 

mercado de trabalho. A solução derivada deste raciocínio é aparentemente óbvia: 

programas condicionais de renda mínima, que incentivem as famílias a fazer com que 

os seus filhos permaneçam na escola. 

Os resultados destes programas, no entanto, tem sido decepcionantes. No Brasil, como 

em outros países, estes programas podem resultar em um pequeno aumento da 

frequência escolar entre setores sociais de renda mais baixa, mas não mostram 

resultados detectáveis na melhoria do desempenho escolar, nem na redução das taxas 

de abandono e repetência. A redução da repetência, que no Brasil atinge níveis 

extremamente elevados, tem sido conseguida em alguns estados por diferentes 

políticas de promoção social, entre as quais os ciclos escolares plurianuais, que 

tenderam, no entanto a cair em descrédito por virem acompanhadas, muitas vezes, de 

redução das expectativas de aprendizagem da escola em relação aos alunos. Enquanto 

isto, as taxas de desemprego dos jovens têm permanecido altas, apesar das diferentes 

iniciativas e programas de incentivos à criação de postos de trabalho para jovens. 

As causas para a reduzida eficácia destas iniciativas são múltiplas: programas com 

desenho deficiente, mal focalizados e implementados, problemas nas parcerias entre 

governos e organizações não-governamentais, desperdício de recursos, entre outros. 

Em um balanço recente das iniciativas governamentais nesta área, documento do 

IPEA observa que “a família de programas de concessão de bolsas (ou transferência 

direta de renda com condicionalidades), visando ao combate direto e imediato à fome 

e à pobreza, nasceram e estão desenvolvendo-se mais pelo campo da assistência 
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social, saúde e educação, o que os torna pouco eficazes para enfrentar a questão da 

inserção pelo mundo do trabalho. Assim, políticas tradicionais como seguro-

desemprego, intermediação e qualificação profissional, embora importantes, têm sido 

pouco eficazes para enfrentar essa situação de heterogeneidade e precariedade do 

mercado de trabalho nacional, e esse é justamente o desafio posto para as novas 

políticas e programas governamentais no campo do trabalho. (SCHWARTZMAN, 

2007. Pág. 1 e 2). 

 

        As perspectivas de Schwartzman estão ancoradas a partir do equilíbrio de antagonismos 

pelo viés da educação, do trabalho e da vida social. O autor afirma que alguns dos problemas 

têm como base a má educação ofertada pelo governo, a falta de auxilio as famílias de baixa 

renda e a ineficiência das políticas públicas em vigor. Dito isto, fica claro que no futuro estes 

jovens enfrentaram graves problemas que comprometerão seu desenvolvimento social e 

econômico caso não se tenha a implantação de medidas urgentes que coíbam o avanço da 

condição nem-nem.  

 A criação de políticas públicas que combatam as mazelas educacionais e econômicas não 

tem dado o resultado esperado para a solução destes problemas sociais gerando um continuo 

ciclo vicioso, como afirma o autor. 

        Desse modo, Schwartzman destaca que é de extrema importância sanar os gargalos 

educacionais e incentivar a criação de novas políticas ou uma reformulação nas políticas já 

criadas a fins que combatam a desigualdade de renda para que as famílias mais pobres possam 

manter seus filhos na escola. A partir dessa ótica, a educação segundo o autor, é uma chave 

para solucionar algumas questões para a falta de renda e emprego, mas devemos ter ciência 

que existem outros problemas a serem resolvidos a fim de reduzir a condição nem-nem entre 

os jovens. 

         Segundo Schwartzman, em suas análises sobre a condição nem-nem na chave 

educação/trabalho, a solução mais adequada para a redução deste fenômeno contemporâneo 

é dada na seguinte formulação: 

 

A combinação adequada entre melhoria da educação básica e o apoio financeiro aos 

jovens que realmente o necessitam e tenham condições de permanecer na escola é o 

único caminho possível, embora difícil, para resolver ou pelo menos ajudar a minorar 

o círculo vicioso da má educação, pobreza e desemprego, e todas suas sequelas. 

(SCHWARTZMAN, 2007. Pág. 12 e 13). 
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Segundo Cardoso (2013), para além das afirmações acima, devemos entender que as 

dinâmicas territoriais são bem variadas em todo o Brasil. Portanto, a condição nem-nem no 

Brasil tem suas particularidades diferentes dos países da Europa e a crise econômica de 2008 

deixou suas marcas como, por exemplo, um mercado de trabalho retraído e poucas 

oportunidades aos mais jovens. Cabe frisar, que em relação aos jovens nem-nem a condição 

da mulher apresenta um nível superior de dificuldade em relação ao homem na condição nem-

nem. O autor destaca que o Brasil passou ao longo dos anos 80 uma restruturação 

macroeconômica em relação as suas atividades produtivas. Tais investimentos alavancaram 

o mercado com abertura de novos postos de trabalho gerando o aumento na demanda por 

trabalhadores qualificados. Em contrapartida iniciou-se um processo de fragilização dos 

vínculos empregatícios que em certa medida reduziu os direitos trabalhistas elevando a 

exploração da mão de obra e assim aumentando as taxas de desemprego entre os jovens. Dessa 

forma, as expectativas de futuro para os jovens na condição nem-nem, não apresentavam as 

prerrogativas essenciais à mobilidade, ou seja, saída da escola e o ingresso na vida adulta.  

     De acordo com Cardoso, existe um modelo explicativo para a condição nem-nem a partir 

de seus estudos e investigações sobre o tema. Abaixo vejamos o trecho com as formulações 

do autor: 

 

Partamos da conhecida formulação de Marx no 18 Brumário: as pessoas fazem sua 

própria história, mas “não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas 

com que se defrontam diretamente, legadas e transmitas pelo passado” (Marx, 1978, 

p. 331). Essas circunstâncias estão materializadas na estrutura dos mercados de 

trabalho dos locais onde vivem; na rede de estruturas estatais de suporte à vida e à 

atividade econômica; no conjunto de recursos existentes no território onde as pessoas 

constroem sua trajetória de vida. Como já se sugeriu tudo isso está desigualmente 

distribuído em termos geográficos. Um modelo de explicação das probabilidades de 

exclusão da escola e do mercado de trabalho deve ter em conta essas diferenças. 

Alguém pode ser “nem-nem” não por escolha ou acaso, mas por morar num município 

desprovido de recursos econômicos e institucionais, isto é, escola ou emprego para 

todos os que queiram estudar ou trabalhar. 

 Isso delimita a hipótese central a se investigar: a condição “nem-nem” é fruto tanto 

de escolhas e trajetórias individuais quanto de contextos nos quais as pessoas tomam 

suas decisões, sobre os quais elas têm pouca ou nenhuma capacidade de intervir 

diretamente, e que, por isso, funcionam como condicionantes mais gerais de suas 

oportunidades de vida. Uma pessoa pode escolher mudar de cidade ou estado (ou 

mesmo de país) para melhorar suas probabilidades futuras, mas, num momento dado, 
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essas escolhas já se materializaram no que estou denominando aqui de “taxa nem nem 

de exclusão” e não podem ser mudadas pelo indivíduo isolado. 

A segunda hipótese, derivada da anterior, sustenta que, no caso do Brasil, a 

persistência de taxas elevadas de jovens “nem-nem” (que dá caráter estrutural a essa 

condição) vem sendo contrabalançada por mudanças na direção oposta às observadas 

na Europa. Por aqui, o contexto econômico era, em 2010, bastante mais favorável do 

que o de dez anos antes, com isso renovando os horizontes de expectativa dos jovens 

e tornando críveis as perspectivas de inclusão no futuro. 

A “taxa nem-nem” de exclusão continua a ser muito mais alta entre as mulheres, mas 

a mudança detectada permite alimentar a hipótese de que o efeito das variáveis 

selecionadas não será o mesmo nos dois pontos no tempo, tanto pelo aumento da 

proporção de homens quanto pela queda das mulheres. Isso porque sabemos que 

homens e mulheres têm destinos sociais distintos quando deixam a escola, em grande 

parte condicionados pelas hierarquias socialmente construídas com base nas relações 

de gênero. E, também, porque ocorreram muitas mudanças nos padrões familiares e 

comportamentais nos últimos dez anos que separam os dois recenseamentos, para não 

falar das mudanças econômicas discutidas mais abaixo. 

A condição social de interesse é fruto de história, circunstâncias atuais e escolhas que 

não são adequadamente mensuradas nas pesquisas domiciliares. Qualidade do 

ambiente familiar, estrutura do mercado de trabalho, estrutura da oferta educacional, 

preferências pessoais ou projetos de vida, nada disso é coberto pelos censos 

demográficos. Tudo o que podemos fazer é construir medidas aproximadas a partir 

dos dados disponíveis, e tecer, a partir dessas aproximações, hipóteses sobre as 

condições subjacentes às práticas dos jovens (como a disposição para se mobilizarem 

ou não para mudar o destino coletivo de uma eventual geração nem-nem). 

(CARDOSO, 2013. Pág. 301 e 302). 

 

       As observações de Cardoso são extremamente criteriosas e trazem à tona uma série de 

elementos que compõem uma perspectiva prismática da condição nem-nem na 

contemporaneidade.  Em uma interpretação sociológica, o fio de Ariadne pode ser conduzido a 

partir das questões de territorialidade e os trânsitos jovens, caso ocorram, levando em 

consideração seu local de origem e as condições financeiras da família. 

    Com uma interpretação diferenciada da condição nem-nem, Cardoso afirma que é 

absolutamente necessário levar em consideração alguns elementos de investigação a fins de 

entender as condições de não inserção no mundo do trabalho e a falta instrução na maioria dos 

jovens nesta condição em relação ao nível de instrução. Segundo Cardoso, para elucidar todas 

as nuances quanto à condição nem-nem temos que investigar uma série de elementos que 

compõe a formação deste grupo a partir dos seguintes dados: município de origem de acordo 
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com a região do país, ofertas de emprego e estudo nesse município, renda familiar per capita, 

tamanho da família, quantidade de filhos, nível de escolaridade dos pais, se há outros nem-nem 

na família, se existem mulheres com filho, se é casada, se na casa tem deficientes físicos e se já 

moraram em outros municípios. 

      Segundo Cardoso, para ser constatada a condição nem-nem a priori todas estas informações 

deveriam ser respondidas de acordo com cada realidade apresentada pelas famílias em relação 

à região brasileira pesquisada. Sendo assim, o autor acredita que desse modo respondendo a 

estas questões a condição nem-nem apresentaria números reais na atualidade e identificaria a 

verdadeira causa da não inserção dos jovens no mercado de trabalho de acordo com o município 

de moradia. Os apontamentos realizados pelo autor são essenciais para se pensar a construção 

social da realidade brasileira de maneira bem ampla, mas devemos ter ciência que a passagem 

da juventude a vida adulta já se configura de maneira bem peculiar e as instabilidades (sociais, 

educacionais e mercadológicas), fragilizam a autonomia dos indivíduos frente ao seu 

desenvolvimento. Cardoso (2008) apresenta em sua pesquisa uma teoria sociológica em relação 

ao desemprego dos jovens, vejamos abaixo a descrição do autor: 

 

       De um ponto de vista sociológico, o desemprego dos jovens é especialmente 

interessante por denotar os mecanismos que delimitam, simbólica e praticamente, os 

espaços sociais onde se configuram e se negociam as aspirações, os projetos, as 

oportunidades de vida e, sobretudo, as identidades sociais das pessoas. Na verdade, o 

desemprego é apenas um dos resultados possíveis de um movimento bem mais amplo 

que pode ser nomeado de transição da escola para o trabalho, ao qual se costumam 

associar, por exemplo, ideias como entrada na vida adulta, independência financeira 

e realização de expectativas existenciais mais profundas - movimento tenso, que 

mobiliza energias sociais múltiplas e muitas vezes incontroláveis.       Ocorre que a 

divisão social do trabalho confronta, no mercado de trabalho, as demandas das 

empresas e as preferências, aspirações e qualificações de indivíduos (construídas, no 

caso dos jovens, sobretudo no sistema educacional), de uma maneira que não pode ser 

perfeitamente antecipada pelos jovens e suas famílias. Isso porque o tempo de 

construção e de consolidação da divisão social do trabalho, fruto agregado das 

decisões empresariais informadas pela busca de lucro, difere da dinâmica familiar, 

que combina o tempo biológico de gestação e de crescimento dos filhos com o tempo 

social de construção e de reprodução das instituições, tais como o sistema 

educacional.  

     Não há nenhuma razão para imaginar que o encontro dessas lógicas distintas 

produzirá eficiência de mercado ou emprego para todos; tampouco há razão para 

imaginar que, mesmo havendo ocupação para todos, as pessoas encontrarão os 
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empregos que procuram ou aqueles para os quais se qualificaram no sistema 

educacional ou vocacional. Dessa perspectiva, a transição da escola para o trabalho é 

um daqueles processos que revelam a constituição mais profunda da sociedade 

enquanto estrutura de posições e de oportunidades abertas (ou fechadas) aos 

indivíduos que a constituem. (CARDOSO, 2008. Pág. 570). 

 

 

       Podemos interpretar os elementos conjunturais que compõem a categoria trabalho, em 

especial, no caso brasileiro, a partir de uma aproximação teórica das formulações e conceitos 

de Karl Marx (1983).  Segundo dados dos autores até aqui apresentados em relação à condição 

nem-nem e a categoria trabalho, temos que levar em consideração as disparidades e 

discrepâncias pós-crise econômica de 2008. Dito isto, foi observada uma pauperização nas 

relações de trabalho e as ocupações se tornaram, em certa medida, irregulares e totalmente 

desprotegidas. A luz de Marx, devemos ter ciência que a fins exploratórios da força de trabalho 

as condições econômicas no Brasil, dão indícios que favorecem as grandes empresas a elevar 

os níveis de cobrança quanto ao tempo de trabalho usurpando o empregado e em contrapartida 

oferece baixos salários sem os direitos mínimos como, por exemplo, descanso remunerado, 

férias, hora extra e decimo terceiro salário. 

As afirmações acima nos remetem a outra observação necessária. Segundo Mello (2019) 

devemos pensar o mercado de trabalho brasileiro na seguinte chave interpretativa: 

 

 

Assim, ao contextualizarmos relevantes mudanças ocorridas no mercado de trabalho 

brasileiro, mostrou-se o seu caráter historicamente desestruturado e a tendência a uma 

ainda maior precarização. Isso porque, em linhas gerais, o mercado de trabalho 

brasileiro reflete, por conta da contínua renovação dos processos de produção de 

desigualdade, heterogeneidade, exploração e espoliação, o caráter histórico de nossa 

formação social. A saber, uma sociedade na qual as relações típicas de nosso passado 

colonial se combinam de forma harmônica com as relações propriamente capitalistas, 

produzindo um padrão de acumulação de capital sui generis, periférico e dependente. 

Ao mesmo tempo, é de se reconhecer que as mudanças recentes, que impactam 

negativamente na vida da população trabalhadora, sinalizam para um sistema ainda 

maior de desproteção social e do trabalho, como uma reação na busca por novas 

formas de acumulação, e, desta maneira, se estabelecendo como uma tentativa 

de contra-arrestar a queda na taxa de lucro. 

Finalmente, se, diante desse quadro, pode-se auspiciar tempos sombrios, ao interditar 

os equívocos da nostalgia desenvolvimentista e do reformismo de modo geral, a 
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crítica da economia política pode favorecer a luta contra as atuais tendências de 

precarização, diante dos antagonismos sociais que certamente se agudizarão. 

(MELLO et al. 2019 pág. 17). 

 

 

Todas as afirmativas elucidam a realidade do mercado de trabalho brasileiro na atualidade e os 

dados auxiliam na compreensão da condição nem-nem e suas respectivas nuances a partir do 

surgimento do referido grupo. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

        O presente trabalho monográfico realizou uma leitura interpretativa da chamada geração 

nem-nem, com o intuito de contribuir com a recente valorização deste tema no campo da 

educação e das Ciências sociais e humanas. Esta leitura interpretativa teve como objeto de 

análise duas linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento realizou uma interpretação 

da geração nem-nem a partir dos dados dos teóricos do campo da educação a luz dos conceitos 

formulados por Durkheim. A segunda linha de pensamento teve como objeto de investigação 

as relações de trabalho a partir do eixo de transição (escola/vida adulta), identificando as mais 

profusas matizes econômicas e correlacionando-as com uma aproximação teórica dos conceitos 

e fundamentos de Karl Marx. Nesse sentido, as investigações deste trabalho são alicerçadas ao 

pensamento sociológico entendendo a necessidade de desvelar o problema, com seus distintos 

elementos a partir das relações sociais. 

     A partir da análise realizada com os teóricos da área da educação pela ótica de alguns 

autores, podemos afirmar que a educação brasileira nos últimos anos vem sofrendo com a falta 

de recursos financeiros o que tem sucateado a educação de modo geral. Ou seja, a função social 

da escola deixou de realizar seu papel de maneira plena. Este estudo monográfico apontou 

algumas nuances que colaboram para a baixa qualidade de nossa educação e consequentemente 

apresentou indícios relevantes para a formação dos jovens na condição nem-nem. Na tessitura 

interna do texto, podemos identificar que a educação é fundamental na visão de alguns autores 

quanto ao desenvolvimento juvenil frente aos anseios contemporâneos. Portanto, as mazelas 

governamentais tem prejudicado diretamente a evolução de muito jovens, em especial, aos 

jovens das classes pauperizadas. 

    Cabe frisar que este trabalho teve como objetivo realizar uma leitura dos jovens na condição 

nem-nem por um viés sociológico a fins de prestar informações mais próximas da realidade 
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juvenil brasileira. É importante citar que a condição nem-nem pela ótica da educação é 

multifacetada, ou seja, a maioria dos autores tem como foco a má qualidade, mas outras 

deficiências politicas e estruturais fazem parte da formação deste grupo de jovens nos mais 

distintos segmentos de nossa sociedade. Sendo assim, mais investigações são necessárias para 

compreender, identificar e classificar as mazelas que proporcionam o surgimento dos jovens na 

condição nem-nem e o presente estudo apresentou apenas algumas perspectivas a luz dos 

autores da área. 

       A segunda linha de investigação, apontou inúmeras nuances quanto a fragilização das 

relações de trabalho em relação aos vínculos empregatícios e a falta de preparo dos jovens. As 

afirmativas por parte dos autores revelaram que a atual conjuntura econômica, em especial, a 

brasileira não dá o devido suporte aos jovens em relação ao preparo para a transição da sala de 

aula para a vida adulta. Devemos ter em mente que o período da juventude representa uma 

enorme gama de experiencias na formação profissional e social e as atividades no mundo do 

trabalho são importantes para definir o futuro de muitos destes jovens. As politicas publicas 

administradas pelo governo brasileiro não são suficientes para sanar as mazelas deixadas pela 

educação. Desse modo, um ciclo de acontecimentos negativos furta as perspectivas de futuro 

dos jovens na condição nem-nem segundo as afirmativas dos autores. 

     A perspectiva do mundo do trabalho não é diferente dos apontamentos educacionais, ou seja, 

as matizes do trabalho também apresentam nuances multifacetadas. Este trabalho teve como 

finalidade investigar as relações pelo viés do trabalho a luz de Marx e isso significa afirmar que 

as prerrogativas inicias de entendimento estão definidas de acordo com as necessidades mais 

elementares para a sobrevivência e sustento de maneira mais ampla acerca do tema proposto. 

As múltiplas nuances no campo da educação e do trabalho evidenciam a extrema necessidade 

de agendas e pesquisas com uma visão mais aprofundadas sobre o tema. Este trabalho realizou 

uma leitura contemporânea sobre este grupo de jovens na condição nem-nem mas devemos 

levar em consideração que a própria questão sobre a juventude já é múltipla, ou seja, devemos 

relativizar este estudo em “prol das juventudes” e também em relação das distintas classes 

sociais com suas respectivas particularidades. A pauperização das relações do trabalho 

fragilizam os vínculos empregatícios e os reais diretos são ignorados por boa parte das empresas 

de e os contratos de trabalho restringem os direitos legais do trabalhador.  

    Em geral, este trabalho elucidou as mazelas mais gerais sobre a educação e o trabalho em 

relação aos jovens na condição nem-nem frente aos desafios do futuro.  A presente leitura não 

destacou todos os elementos fundantes da formação deste grupo de jovens, mas atualizou a luz 
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dos autores a discussão e as perspectivas sobre este fenômeno contemporâneo levando em 

consideração os atravessamentos sociais deste estudo. 
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