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O presente artigo visa discutir se a Educação Superior está efetivamente 

preparando aqueles que a freqüentam para produzirem as suas vidas ou se restringe à 
preparação para o trabalho empregado, tal estudo compõe as discussões preliminares da 
dissertação “OS “DOUTORES” DESEMPREGADOS: diplomados e aptos conforme a 
Lei Nº 9.394/96”.  

O interesse por este tema e objeto de estudo decorre dos questionamentos 
provocados ao longo da realização das análises dos dados coletados pela pesquisa 
“Implicações Psicossociais do Desemprego para a Consciência Individual: 
Manifestações no Pensamento e na Emoção”, que esta sendo realizada pelo Grupo de 
Estudos e Pesquisas sobre os Aspectos Psicossociais da Educação e do Trabalho 
(GEPAPET) do qual participo como membro, desde 2004.  

A referida pesquisa é coordenada pela Professora Doutora Inara Barbosa Leão e 
visa verificar como se dá o processo de subjetivação do indivíduo desempregado, 
através do entendimento dos significados sociais do desemprego e da análise dos 
sentidos individuais do desemprego para os trabalhadores desempregados. Naquela 
pesquisa, a coleta de dados foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas com 
sujeitos que buscavam emprego nas principais agências públicas de intermediação de 
Mão-de-obra: Fundação Social do Trabalho (FUNSAT) – vinculada a prefeitura 
municipal de Campo Grande - e Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul 
(FUNTRAB) - vinculada ao governo do Estado. 

O universo amostral pesquisado foi de 1000 entrevistas, os sujeitos da pesquisa 
foram os trabalhadores que buscavam uma colocação no mercado de trabalho através da 
intermediação das agências supra citadas.  

O que nos chamou a atenção inicialmente é que, ainda que em ambas agências se 
voltem prioritariamente para a oferta de vagas de emprego que exigem escolarização de 
Nível Fundamental e Médio, encontramos um número significativo de indivíduos que 
possuem o Ensino Superior completo (3%) e incompleto (12%) candidatando-se a vagas 
que exigem qualificação inferior. O que inválida as hipóteses de que haja algum 



segmento social imune ao desemprego e de que a maior escolaridade seja garantia do 
pleno emprego.  

Portanto nos deparamos com a necessidade de compreender quais as alterações 
são promovidas na subjetividade dos sujeitos egressos dos cursos da Educação Superior 
quando perdem os seus empregos e como estas são influenciadas pelos processos e 
conteúdos próprios deste nível de escolarização.  

Entendermos que a educação institucionalizada, enquanto determinante das 
estruturas psicossociais, é um componente da vida social, que se manifesta e concretiza-
se nas formas de organização das atividades e das relações dos indivíduos, conformadas 
pelos interesses hegemônicos da sociedade, e como tal que implica na constituição da 
consciência humana, porque reflete como natural a organização social predominante das 
relações sociais no período histórico em que se vive.  

No caso do Ensino Superior no Brasil, adquire algumas peculiaridades, isso 
porque modelo adotado é primordialmente técnico, o que cria um grande número de 
profissionais especializados, o que não garante que os trabalhadores tenham consciência 
das determinantes sociais que geram percepções e sentimento contraditórios que não 
permitem que o trabalhador entenda a real situação sócio-econômica e as suas 
consequências para os indivíduos particulares.  

Como trata-se de um nível de escolarização formal consideraremos os objetivos 
sócio-institucionais que são propostos para a Educação Superior, tal como estes se 
apresentam nas finalidades previstas na Lei nº 9.394/96 – a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, com as determinações fundamentais da Constituição da República 
Federativa do Brasil. Estas duas peças da legislação orientam e explicitam o significado 
social da educação e, conseqüentemente, da Educação Superior no país.  

Tomaremos como expressões institucionais, apenas alguns aspectos contidos na 
Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, abaixo destacados: 

• Da Constituição da República Federativa do Brasil, o contido no Título VIII - Da 
Ordem Social, que no Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do Desporto, na Seção I - Da 
Educação, em seu Art. 205, garante que A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

• Da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o contido CAPÍTULO IV - Da 
Educação Superior, no Artigo 43, onde reza que A educação superior tem por finalidade: I - 
estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; II 
- formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; IV - promover a divulgação de 
conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e 
comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; V - 
suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; VI - estimular o 
conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 
serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  

Como trata-se de uma pesquisa orientada tanto teórica e metodologicamente 
nos pressupostos do Materialismo Histórico e Dialético e na Teoria Psicológica Socio-
Histórica, que consideram que a atividade e a educação são mediadores fundamentais 
entre a sociedade e os sujeitos para o desenvolvimento da Subjetividade individual. 
Faremos uma breve retomada da história do Ensino Superior no país e sua relação com 
o trabalho e com o emprego. 



Segundo Romanelli (1984), as funções sociais da Educação Superior no Brasil 
se limitavam a formar apenas alguns indivíduos que iriam preencher os cargos na 
política e na administração do país, sendo estes considerados a inteligência do Sistema. 
Ao que tudo indica não havia defasagem entre a educação ofertada à população e as 
exigências mercadológicas da sociedade. Por isso, o Ensino Superior no Brasil sempre 
foi restrito, sendo inicialmente destinado aos filhos dos senhores feudais e só poderia 
ser cursado no país, caso a opção fosse o ingresso na Classe Sacerdotal, aos que 
almejasse outras carreiras o destino era a Europa, principalmente a Universidade de 
Coimbra.  

Posteriormente, com o surgimento de uma pequena burguesia, a oferta de ensino 
foi expandida, passando a ser considerada como instrumento de ascensão social e de 
manutenção do status. 

Esse “equilíbrio” durou somente até a intensificação do processo de urbanização 
e industrialização começar a fazer exigências diferentes à escolarização. O produto 
oferecido pela educação não respondia mais as necessidades de formação dos recursos 
humanos. E assim como os demais segmentos da Educação, a oferta do Ensino Superior 
também cresceu, mas em menores proporções, continuando a ser o maior ponto de 
estrangulamento do sistema educacional. Mesmo que a demanda de mão-de-obra 
especializada aumentasse a expansão era limitada pela oferta das poucas vagas 
existentes nas instituições de ensino superior. 

Com o Golpe de 1964, a implantação do regime militar, a injeção de capital 
estrangeiro e os acordos MEC-USAID a educação sofreu profundas mudanças 
principalmente em função da transformação no modelo econômico adotado.  

As Universidades adotaram, por exigência desses acordos firmados, o modelo 
tecnicista oriundo dos Estados Unidos, ou seja, os cursos passaram a ser oferecidos 
conforme as exigências do mercado e os conteúdos propostos adquiriram, 
primordialmente, o caráter pragmático, sendo que as poucas pesquisas realizadas foram 
a serviço do capital. Salvo raras exceções, esse modelo é o que permanece até hoje.  
Ainda hoje, segundo os dados do Ministério da Educação - MEC, é relativamente 
pequeno o número de pessoas que consegue concluir o Ensino Superior. 

Contudo, atualmente tem sido crescente a disparidade entre a demanda de 
trabalho e a oferta de mão-de-obra especializada, principalmente nos grandes centros 
urbanos. Um estudo realizado pelo economista Márcio Pochmann (2004), com base nos 
dados do Ministério da Educação, afirma que na cidade de São Paulo 1 (um) em cada 4 
(quatro) brasileiros formados no Ensino Superior entre 1992 e 2002, está desempregado 
ou lotado em empregos com nível de exigência mais baixo, os chamados subempregos. 
Ainda não há dados exatos sobre essa percentagem de desempregados com formação de 
nível superior em Mato Grosso do Sul, entretanto, a partir das informações da pesquisa 
já citada, observamos que em no município de Campo Grande há um número 
significativo de trabalhadores desempregados com esse grau de escolaridade  

Porém, para que se possa compreender a relação entre Ensino Superior e 
desemprego, é necessário estabelecer algumas considerações epistemológicas.  

O Materialismo Histórico e Dialético constitui-se em uma forma de 
entendimento do mundo, dos homens e das relações estabelecidas entre eles. Parte para 
isso da premissa fundamental da existência de uma base material concreta 
(materialidade), a partir da qual, através do trabalho, os homens desenvolvem suas 
formas de produção da vida. Mais do que isso, considera que é através do trabalho que 
os homens se humanizam. 

No texto “Sobre o Papel do Trabalho na Transformação do Homem em 
Macaco”, publicado em 1896, por Engels, verificamos que tanto as características inatas 



sobre as quais se dá a ontogênese quanto as características da espécie, construídas na 
própria história filogenética são transformadas pelo trabalho. O autor aponta que quando 
os primeiros símios alteraram sua forma de produção (que se restringia a atender as 
necessidades básicas), e se apropriaram dos instrumentos como mediadores da relação 
entre homem e a natureza, surgiu uma reorganização das conexões do sistema nervoso 
central e da própria estrutura corpórea. Enquanto os demais animais produzem 
objetivando o necessário para satisfazer a si e sua prole, o homem produz inclusive livre 
das determinações físicas. Através da sua atividade prática e consciente, constrói o 
mundo objetivo e a si mesmo.  

Para o Materialismo Histórico, outro aspecto fundamental no processo de 
humanização é o seu caráter social, pois o homem não se humaniza em um processo 
individual, mas, depende de outros para sua sobrevivência, almeja a transformação de si 
e da natureza e só é capaz de executar essa transformação porque se reconhece e 
reconhece aos outros nesse processo. 

Assim, há uma unidade indivisível entre o sujeito e a sociedade, uma vez que se 
produzem reciprocamente. E mesmo quando uma ação parece ser individual e imediata 
ela é social, seja porque a condição do homem é de ser social, seja pelo fato de que toda 
atividade humana possui um objetivo social. 

O homem através do trabalho transforma a sociedade sempre buscando a 
satisfação de suas necessidades, e a medida que essas são satisfeitas, tanto pela 
transformação da natureza como do próprio indivíduo, elas se alteram.  

Todavia, as necessidades da humanidade não seguem um movimento linear. Os 
modos como se organizam os homens na produção da vida, podem gerar necessidades 
diferentes em determinados grupos, ao mesmo tempo em que alguns terão suas 
necessidades refinadas, outros retrocederão as necessidades básicas. Esse movimento de 
construção das necessidades expressa sempre as condições objetivas de determinado 
momento histórico, assim como suas contradições. 

O Materialismo Histórico e Dialético, desta maneira, é além de uma teoria do 
conhecimento, um método de produção do conhecimento que permite que se descubra 
além da aparência, a essência do fenômeno, inclusive os motivos que fazem com que o 
fenômeno se exprima de determinada forma. A busca pelo conhecimento exige que se 
desvende o fenômeno a partir daquilo que lhe é constitutivo.  

A produção do conhecimento inicia-se sempre do real, do mundo tal como ele é, 
e não do conhecimento contemplativo, isso porque, a transformação só é possível 
partindo das bases materiais da sociedade. Assim todo saber científico implica na 
utilização da “teoria” e da “práxis”.  

Baseando-se nesses pressupostos, alguns psicólogos soviéticos, buscaram 
entender a constituição e o funcionamento psicológico dos homens e, para isto 
desenvolveram a teoria Psicológica Socio-histórica. Esta teoria considera que é devido à 
“base material”, bio-fisiológica, do homem que se desenvolvem as suas Funções 
Psicológicas Superiores. Desenvolvimento este que, como todos os demais existentes na 
realidade, se deve à contradição que os homens devem enfrentar nas suas interações 
com a natureza. Essa interação ocorre mediada pela atividade, que promove a 
interiorização da cultura, possibilitando aos homens se apropriarem dos instrumentos, 
signos e outros elementos construídos ao longo da história. Portanto, o sujeito vai se 
transformando de ser biológico em histórico. 

Para que o homem se torne um ser social ele deve agir sobre as condições reais 
de vida e a medida que age desenvolve o seu psiquismo, portanto, o ser humano 
trabalha para satisfazer suas necessidades, mas, na medida em que esse processo ocorre, 
ele altera a natureza. Assim, produz conhecimentos e cria a si mesmo: construindo seu 



modo de pensar, agir e sentir, ou seja, modo a atividade proporciona a transição daquilo 
que é “interpsicológico”- social - para o âmbito “intrapsicológico” - individual. 

Mas o que estamos chamando de atividade? A atividade, segundo Leão (1999), 
“é o conjunto de processos físicos e psíquicos que realizam as relações do homem com 
o mundo e, simultaneamente, satisfazem uma necessidade especial correspondente ao 
próprio homem”. E, de acordo com Leontiev (1988), é a Atividade que irá orientar as 
mudanças mais importantes nos processos psíquicos, portanto, é determinante na 
constituição da identidade do sujeito. 

O processo de formação da identidade é resultante das relações que o sujeito 
estabelece com o meio, e se caracteriza como um fenômeno social, e por isso não tem 
nenhuma característica de permanência, cabendo ao indivíduo, através da atividade, 
identificar-se ou não com a representação atribuída a ele. Ou seja, a atividade faz parte 
da formação da personalidade do sujeito permitindo que ele se mantenha ciente da sua 
Identidade, uma vez que será identificado (e se identificará) pela sociedade conforme 
essa atividade. 

A educação (como uma forma de atividade), também tem uma participação 
fundamental no processo de construção da subjetividade, visto que em nossa sociedade 
ela é uma das instituições responsáveis pela transmissão da ideologia dominante, não só 
por responder pela transmissão da cultura, mas, também por preparar o indivíduo para o 
trabalho.  

Saviani (2007) aponta que assim como o trabalho, a educação é uma das 
categorias fundamentais e desde o início do processo de humanização trabalho e 
educação encontram-se imbricados.  

Se, entendemos que a constituição humana depende da ação do homem sobre o 
seu meio e que, é carrega em seu aparato bio-fisiológico um homem a priori . Ele se 
constrói na medida em que modifica a natureza, entretanto, precisa ser ensinado, 
necessita aprender a produzir a sua própria existência. Por isso, também a educação 
reconhece que  

 
...a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto 
é, um processo educativo. A origem da educação coincide, então, com a 
origem do homem mesmo. (Saviani, 2007 p. 152) 
 

 
Genética e historicamente, os homens tiveram que aprender a produzir suas 

existências através do trabalho e esse aprendizado ocorria no próprio ato de trabalhar, 
quando ao lidarem com a natureza e com os outros homens educavam-se e transmitiam 
os seus conhecimentos para as gerações posteriores. Assim, desde as primeiras 
organizações sociais a educação confundia-se com o próprio trabalho, pois ao mesmo 
tempo em que trabalhavam se educavam, no mesmo processo. 

A partir da apropriação privada dos bens móveis e imóveis e do 
desenvolvimento da divisão social do trabalho, surgiu a diferenciação dos homens em 
duas classes: os que detêm os meios de produção e dos que não detém. 

Este fato permitiu que a classe detentora dos meios de produção não precisasse 
trabalhar, uma vez que podiam se apropriar do trabalho alheio. A partir deste momento, 
o trabalho passou a ser considerado indigno para a classe dominante, deste modo, não 
havia necessidade de aprender a trabalhar. Surge então, a diferenciação da educação 
para as duas classes. 

Livres do trabalho físico, os proprietários dos meios de produção são formados 
unicamente para manter o status em que se encontram. Por isso, a sua educação tem 



como objetivo prepará-los para assumir os cargos de dirigentes da sociedade ou mesmo 
apenas com o caráter de diferenciação social. 

Entretanto, com o advento da forma de produção industrial, torna-se necessário 
preparar todos os homens para integrar nova forma de produção. A educação para a vida 
intelectual e do trabalho físico passa a ser ministrada em escolas, e essas, por sua vez, 
acabam sendo identificadas com o próprio termo educação. Pela primeira vez, a 
educação passa a ser institucionalizada, torna-se o que conhecemos como educação 
formal. 

Cabe aqui ressaltar que a educação não se restringe a educação formal, mas esta 
forma institucionalizada de transmissão de conhecimento tem sido fundamental no 
desenvolvimento das formas de produção nos últimos dois séculos. E mais do que isso, 
se pensarmos que todas as formas de produção da vida material criam uma 
superestrutura social, a educação formal desenvolve papel essencial na própria 
constituição humana. Portanto, a educação institucionalizada possui uma grande 
importância nas sociedades, principalmente porque dentre as suas várias funções 
destacam-se a transmissão da cultura e os objetivos político e ideológico. 

No aspecto psicológico, Vigotsky (2007) aponta que a aprendizagem da criança 
não começa no momento em que ela vai para escola, pois muito antes disso ela já tem 
sua pré-história, já possui conhecimentos, que foram construídos através das relações 
sociais estabelecidas na convivência com outros adultos a criança, quando interiorizou 
os conceitos e processos referentes á sua atividade cotidiana. 

Porém, ainda que haja esse aprendizado pré-escolar, a educação formal 
desenvolve papel fundamental no desenvolvimento dos homens, uma vez que a 
educação formal “Não é apenas uma questão de sistematicidade, a aprendizagem escolar 
dá algo completamente novo ao curso do desenvolvimento da criança”. (Vygotsky, 
2007, pág. 34). 

Para Kostiuk, a educação formal conduz o desenvolvimento quando organiza e 
sistematiza a interação da criança com o ambiente natural e social, dirigindo sua 
atividade para o conhecimento da realidade e para o “domínio – por meio da palavra – 
do saber da cultura da humanidade, desenvolver concepções sociais, convicções e 
normas de comportamento moral” (KOSTIUK, 2007, p. 44) 

O autor aponta que a importância da educação formal reside no entendimento da 
relação entre o processo de desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem. 
Para Vigotsky, existem dois níveis de desenvolvimento, sendo o primeiro o 
desenvolvimento efetivo, que corresponde ao desenvolvimento das funções 
psicointelectuais que a criança já atingiu, ou o que ela já consegue fazer sem nenhum 
auxilio. O segundo nível é o do desenvolvimento potencial, caracterizado por ser aquele 
em que a criança pode executar com o auxilio da mediação de outros, mais 
desenvolvidos. 

A diferença entre esses dois níveis de desenvolvimento geram a Zona de 
Desenvolvimento Potencial, ou seja, a diferença entre o nível das tarefas realizáveis 
com o auxílio dos adultos e o nível das tarefas realizáveis independentemente. 
Este método desenvolvido por Vigotsky permite medir não só o processo de 
desenvolvimento atual e os processos de maturação que já atingidos, mas também os 
processo que estão ocorrendo ainda.  

A escolarização formal partindo da Zona de Desenvolvimento Potencial buscaria 
desenvolver  as Funções Psicologias Superiores que ainda não se constituíram 
totalmente e organizar o ensino para que o sujeito oriente o seu desenvolvimento 
conforme as necessidades para a produção da vida no seu grupo social. Por isso, se 
afirma que todas as Funções Psicológicas Superiores aparecem duas vezes no decurso 



do desenvolvimento, a primeira nas atividades coletivas ou sociais mediadas por alguém 
mais desenvolvido, ou seja, como funções interpsiquíca e, posteriormente, nas 
atividades individuais como propriedade internas do pensamento da criança; ou seja, 
como funções intrapsíquicas. 

Portanto, a escolarização é fundamental na constituição subjetiva do homem, 
pois, através dela há um aperfeiçoamento da atividade cognoscitiva e da capacidade do 
homem para assimilar o conhecimento. Ou seja, quanto maior a escolarização, mais 
complexas tornam-se as formas de organização psíquicas dos homens e suas Funções 
Psicológicas Superiores.  

No caso do Ensino Superior, a educação adquire algumas peculiaridades uma 
vez que este nível escolarização é voltado fundamentalmente para a formação 
profissional e valoriza primordialmente o conhecimento técnico cientifico, o que não 
garantiria de modo algum o que esta proposto pela Lei de Diretrizes e Bases de  
9.394/96. 

 
1. REFERÊNCIAS 

 
 
ENGELS, Fredrich. Sobre o Papel do Trabalho na Transformação 
do Macaco em Homem, 1896 Disponível em < 
http://www.vermelho.org.br/img/obras/macaco.asp >. Acesso em 08 de Agosto de 2008 
 
LEÃO, Inara Barbosa. Os Professores Universitários: a emoção e o pensamento em 
um trabalho intelectual institucionalizado. Tese de Doutorado. São Paulo: PUC/SP. 
1999. 
 
MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã e Teses sobre Feuerbach. 9ª 
edição. São Paulo: Centauro, 2006. 
 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil, 17ª edição. 
Petrópolis, Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1984.  
 
SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos, 
Revista Brasileira de Educação v. 12 n. 34 jan./abr. 2007. 
 
VIGOTSKII, Lev Semenovich, LURIA, Alexander Ramonovich, LEONTIEV, Alex N. 
Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. São Paulo: Icone, Editora da 
Universidade de São Paulo, 1988. 
 


