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“A gente não quer só comida,
A gente quer comida, diversão e arte. 

A gente não quer só comida, 
A gente quer saída para qualquer parte. 

A gente não quer só comida,
A gente quer bebida, diversão, balé. 

A gente não quer só comida, 
A gente quer a vida como a vida quer.” 

Titãs, Comida (1987)

Introdução

As questões da e sobre a juventude vêm adquirindo um novo status no marco social e 

institucional. Há um número cada vez mais elevado de movimentos e de iniciativas para que 

os jovens organizem-se e se tornem não só objetos, mas também sujeitos criativos de sua 

cidadania. Organizações não-governamentais (ONGs), iniciativas empresariais e, sobretudo, 

os Poderes Públicos têm sido convocados a se posicionar e propor respostas a esse eminente 

movimento de transformação.

O mercado de trabalho tem sido alvo de inúmeras reflexões que vão desde os impactos 

de novas tecnologias ao seu anacronismo como critério de inclusão social e de poder político 

nas relações sociais.  As recentes reviravoltas do mundo do trabalho atravessam a vida da 

população,  produzindo formas  específicas  de  vínculos  que  não  têm correspondido  a  uma 

ampliação do acesso à dignidade humana por intermédio do direito a trabalho e renda. Todos 

os segmentos, inclusive o de jovens, sofrem tais efeitos, respeitadas suas particularidades que 

não atenuam e sim incrementam a problemática atual do trabalho.

Este trabalho reúne informações a respeito de alguns aspectos da inserção dos jovens 

brasileiros no mercado de trabalho. Essa questão vem recebendo uma atenção renovada em 

estudos e em recentes propostas de organização sociais, os quais têm em comum a idéia de há 

especificidades dos jovens em relação ao mercado de trabalho, em termos econômicos, e ao 

mundo do trabalho, de forma mais ampla na cultura. O objetivo desse trabalho é apresentar e 

comentar  um panorama de  algumas das  reflexões  e  das  práticas  aplicadas  principalmente 

sobre as políticas públicas de promoção da inserção do jovem no mercado de trabalho.

Nesse texto, assim, optou-se por oferecer ao leitor um levantamento sintético sobre as 

discussões  dos  conceitos  de  jovem e  de  trabalho,  sobre  alguns  dados  demográficos  que 

destacam generalidades  e  particularidades  do  segmento,  sobre  o  que  se  constitui  como o 

principal marco legal que rege, ou deveria reger, a relação entre o jovem e o mercado de 
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trabalho, e, por último, sobre as iniciativas públicas e privadas de promoção da inserção do 

jovem no mercado de  trabalho.  Comumente,  essas  informações  não  são  apresentadas  em 

conjunto, são amiúde discutidas e circuladas no âmbito de suas próprias áreas de origem. A 

reunião de reflexões psicossociais, dados estatísticos, legislação, conhecimento da estrutura 

política e propostas de princípios a respeito da inserção do jovem no trabalho pretende-se 

como a característica marcante deste texto. Por isso, abdicou-se, pelo momento, da imersão 

nas controvérsias acadêmicas a respeito de assuntos aqui tratados. Esses aprofundamentos, 

para ser  minimamente justo,  merecem os  recursos  e  a  densidade  de pesquisas  de campo, 

dissertações, teses e publicações específicas para cada um.

Boa parte  das  idéias  apresentadas  no  texto  é  oriunda  de  um trabalho  coletivo  de 

conclusão do curso de Formação Política da Escola de Governo de São Paulo1, em 2004, cujo 

tema era  “A inserção  do jovem no mercado de  trabalho”.  Esse  trabalho  de formação foi 

focalizado na constituição de um conhecimento que fosse comprometido com a execução de 

políticas públicas2. Para a confecção do presente texto, o levantamento de informações do 

trabalho  para  a  Escola  de  Governo  foi  adaptada  e  foram adicionados  algumas  reflexões 

autorais e alguns referenciais do correspondente debate acadêmico. Esse texto não encerra a 

discussão a respeito da inserção de jovens no mercado de trabalho, mas sim tangencia alguns 

dos  marcos  referenciais.  A principal  motivação  de  redação  do  texto  foi  contribuir  como 

instrumento de reflexão sintético e amplo para agentes de políticas públicas, ativistas, pessoas 

ou instituições interessadas em agir na e pela implementação de direitos sociais ou mesmo 

despertar o aprofundamento bem-vindo de pesquisas sobre o assunto.

Acerca de Jovem

Definir o que seja jovem ou juventude é um exercício complexo, pois corresponde a 

construções sociais nem sempre presentes nas sociedades nem manifestadas da mesma forma 

ao longo da história de uma dada sociedade. Cada idéia a respeito é enraizada nas tradições e 

na cultura localizada em lugar e em tempo específicos, como se pode verificar nos destaques 

de Ariés (1981) a respeito da construção do sentido da infância na família moderna, por um 

1 Ver mais informações sobre a Escola de Governo de São Paulo em: www.escoladegoverno.com.br. 
2 Os membros do grupo que realizaram o trabalho na Escola de Governo foram Alcides do Valle Camargo Filho, 
Aníbal Castro de Sousa, Edson Maurício Cabral, Francisco José de Sousa, Jaime Soares, João Carlos Gonçalves, 
Joari Aparecido Soares de Carvalho, Lourdes Fussae Matsuoka Matsudo, Michelle Uema, Marília Alves 
Barbour e Roberto Heitor Ferreira Lima.
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lado,  e  de  Postman  (1999)  a  respeito  de  uma  desconstrução  cultural  contemporânea  da 

infância promovida pelas novas tecnologias de comunicação, por outro lado.

Considerar-se-á, pelo texto, que onde e quando está presente a idéia de juventude, há a 

intenção de designar uma etapa de passagem da vida humana em que são dedicados cuidados 

dos adultos para que os membros mais novos da comunidade possam passar da condição de 

dependência  para  uma relativa  independência  e,  assim,  possam também colaborar  com a 

sustentação da vida coletiva. Bohoslavsky (1998), um dos autores referenciais da Orientação 

Vocacional no Brasil, designa essa etapa como uma moratória social, pois os jovens seriam 

poupados do esforço exaustivo pela sobrevivência, a que os adultos estão submetidos.

Uma  das  convenções  da  concepção  de  jovem  mais  correntes  no  Brasil  é  a  da 

Organização das Nações Unidas (ONU), pois está presente em muitas das ações e em estudos 

relacionados ao segmento. O jovem é a pessoa entre 15 e 24 anos nessa convenção, pois seria 

nesse período de vida que se alcança a maturação biológica, psicológica e social que permite 

uma completa condição de compartilhar das relações sociais do mundo adulto. Por outro lado, 

apesar da necessidade de trabalhar com uma definição ampla, e por que não universal  do 

segmento, alguns estudos e ações indicam que há a necessidade de entender as contradições 

presentes  no  segmento.  Por  isso,  a  fim  de  poder  compreender  suas  especificidades  e 

desigualdades reproduzidas por razões históricas, sociais e culturais, em vez de uma única 

juventude  homogênea,  segundo  uma  sua  faixa  etária,  pensa-se  numa  concepção  de 

“juventudes”, em variações produzidas de formas e condições diferentes de ser e se sentir 

como jovem (Cf.  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A 

CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO), 2005; FRIGOTTO, 2004; POCHMANN, 2000).

A integração de signos de cultura na formação do jovem vem recebendo cada vez mais 

influência dos meios de comunicação de massa, agregando e ampliando novos elementos de 

tensão  e  de  transformação  no  imaginário  social.  Em  um  recente  trabalho,  o  Projeto 

Juventude3, do Instituto da Cidadania (2004a), por exemplo, os próprios jovens questionam a 

forma de serem retratados na televisão, pois são apresentados de modo maniqueísta como o 

rico  e  admirado,  o  “desejado”,  ou  como o  podre  e  desprestigiado,  o  “indesejado”.  Essa 

questão adquire grande relevância porque quase a totalidade dos jovens é atingida por esses 

signos e, em geral, eles não têm espaços e práticas sociais consolidados para os elaborar. 

3 O Projeto Juventude do Instituto da Cidadania é um amplo programa de estudos pesquisas, discussões e 
seminários realizados em vários estados brasileiros entre agosto de 2003 e maio de 2004 para a constituição de 
um documento com diagnósticos e planos em várias áreas relacionadas aos jovens. O documento foi 
encaminhado aos poderes públicos para orientar novas políticas públicas. Ver mais informações sobre o Projeto 
Juventude em : www.projetojuventude.org.br.
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Uma  pesquisa  nacional  sobre  a  opinião  pública  de  jovens  constante  no  Projeto 

Juventude demonstrou que o segmento não pode ser acusado inadvertidamente de alienado e 

desligado de questões públicas, pois “educação”, com 38%, e “trabalho”, com 37%, foram os 

temas  que  receberam  um  maior  interesse  espontâneo  por  informação  e  discussão 

(INSTITUTO DA CIDADANIA, 2004b). Entretanto,  a opinião pública dos jovens merece 

uma análise  mais  ampla  para  o  seu  entendimento.  Isso  pode  ser  destacado  por  números 

emblematicamente  contrastantes  de  outra  pesquisa  de  opinião,  apresentada  por  Venturi  e 

Abramo (2000), pois apontaram que 88% dos jovens tinham uma expectativa positiva em 

relação  ao  êxito  pessoal  no  futuro,  mas  somente  aproximadamente  30% acreditavam em 

mudanças sociais no Brasil e no mundo.

A juventude brasileira é apontada como o segmento mais vulnerável e mais afetado 

pelo incremento da violência na sociedade. Segundo Adorno (2002), já na década de 1980 foi 

percebido  um aumento  alarmante  da  proporção do número de homicídios  de jovens,  que 

passou a constituirem o segmento mais vulnerável, entre todas as faixas etárias. Atualmente, 

observando  a  comparação  demográfica  entre  jovens  homens  e  mulheres  de  regiões 

metropolitanas como as de São Paulo e Rio de Janeiro, é notável uma significativa ausência 

de jovens homens e de um número elevado de jovens mulheres viúvas, muito em decorrência 

principalmente  de  óbito  dos  rapazes  em  situações  de  violência  urbana.  Isso  coloca  em 

suspensão uma visão pejorativa a respeito dos jovens que lhes atribui um caráter delinqüente 

e os culpa pela violência e por uma desagregação familiar e social. Afinal, como indica o 

próprio Adordo, segundo tais dados, os jovens são de fato as maiores vítimas do estado de 

violência.

O  jovem  brasileiro  está  adquirindo  um  status político  e  social  cada  vez  mais 

considerável,  ainda que esteja  em processo de consolidação.  A organização de jovens em 

torno de reivindicações sobre si mesmos e sobre a sociedade em geral tem avolumado-se. A 

marca desse processo é que eles não têm se acomodado em ser apenas o objeto das ações 

sociais e das políticas públicas,  pois em muitas situações tentam se colocar e se colocam 

como sujeitos da formulação das próprias soluções para os problemas levantados, como se 

pode  observar  com grande  destaque  no decorrer  do  Projeto  Juventude (INSTITUTO DA 

CIDADANIA,  2004a).  Assim,  mesmo  pouco  afeita  de  uma  imagem  revolucionária  que 

permanece  de  um  passado  não  tão  remoto  e  que  marca  o  segmento  de  forma  quase 

naturalizada, pode-se dizer que a juventude da década de 2000 continua tão idealista quanto 
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no  passado,  mas  prima,  a  sua  maneira  mais  pragmática,  por  uma construção  e  por  uma 

efetivação de direitos sociais e de cidadania mais democráticos.

Acerca de trabalho

A prática tipicamente humana do trabalho adquiriu um papel central tanto na inserção 

social de cada indivíduo e na decorrente formação de sua identidade quanto na constituição e 

na sustentação da sociedade,  principalmente nos Estados nacionais  modernos fundados na 

concepção do contrato social (Cf. CASTEL, 1998). O ser humano promove a transformação 

da  natureza  para  garantir  a  sua  sobrevivência,  bem  como  cria  conhecimento  e  cultura 

transformando a sua própria natureza pelo trabalho; mas, ao longo da história humana, essa 

condição  não  foi  compartilhada  livre  e  igualmente  (Cf.  GORZ,  2003).  O  próprio  termo 

mantém viva a sua semântica herdada do nome de um instrumento latino de sacrifício,  o 

tripaliu4.

Atualmente, não sem grandes questionamentos e conflitos, a noção de trabalho figura 

simultaneamente como uma forma de distribuição de renda da sociedade e,  sobretudo, de 

garantia de dignidade humana e de direitos,  tal  como figura na Declaração Universal  dos 

Direitos  Humanos5.  Hobsbawm (2000)  destaca  que  a  luta  de  trabalhadores  operários  por 

direitos trabalhistas promoveu a extensão da reivindicação para a luta por Direitos Humanos 

mais  amplos.  No Brasil,  essa  noção dos  direitos  de  trabalho  constituiu-se  principalmente 

relacionada com sua modalidade de emprego, regida por uma relação específica de contrato 

que  atribuiu  direitos  e  deveres  a  empregados  e  a  empregadores,  o  que  ainda  mantém 

relativamente  à  margem  modalidades  de  prestação  de  serviços,  trabalhos  informais  e 

ocupações precárias (Cf. ESTEVES, 2002; CACCIAMALI, 1999; ANTUNES, 1999).

Em consonância, o pleno emprego, grosso modo, que é a ocupação relativamente total 

da mão-de-obra de trabalhadores disponível no mercado de trabalho, ao longo do século XX, 

no Brasil, constituiu-se como uma meta do desenvolvimento econômico nacional, inclusive, 

4 O trabalho organizado e assalariado na forma de relações de mercado é relativamente recente na história, pois 
sua expansão está intimamente relacionada com o avanço do capitalismo e com a produção industrializada. Cabe 
destacar que outras formas de organização são reconhecidas anteriormente, como a escravidão, a servidão e a 
corporação de ofício, e algumas até os dias atuais, como o cooperativismo (Cf. GORZ, 2003).
5 A redação do documento é: “1 - Toda pessoa tem direito ao trabalho; à livre escolha de emprego, a condições 
justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2 - Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem 
direito a igual remuneração por igual trabalho. 3 - toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa 
e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e 
a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 4 - Toda pessoa tem direito a organizar 
sindicatos e a nesses ingressar para a proteção de seus interesses.” (in Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Artigo XXIII).
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passou  até  a  figurar  atualmente  como  um  dos  princípios  constitucionais6 da  Econômica 

brasileira  a  serem buscados7.  Mesmo  assim,  desde  a  década  de  1970,  o  então  crescente 

mercado  de  trabalho  brasileiro  foi  submetido  a  uma  crise  que  tem  comprometido  a 

possibilidade de acesso da população ao trabalho e, em decorrência, à renda, aos bens sociais 

e à garantia dos direitos individuais e sociais básicos.

Em período mais  recente,  desde  a  década  de  1990,  como aponta  Mattoso  (1999), 

evidencia-se um grande aumento do desemprego, um rebaixamento da renda assalariada, um 

incremento  do  trabalho  e  da  economia  informal8 e  uma  grande  dificuldade  para  os 

trabalhadores  serem incluídos  no  sistema  econômico.  Esse  mergulho  na  crise  econômica 

chegou  associado  a  reformas  do  Estado,  ajustes  econômicos  neoliberais  e  crescimento 

exponencial da automação e da tecnologia nos sistemas de produção, tudo isso implicando a 

dispensa em massa de mão-de-obra humana. Nota-se que, nesse contexto, como em estudos 

de Pochmann (2000), os jovens enfrentam dificuldades adicionais para encontrar trabalho e 

nele se manterem, uma vez que além de inexperientes, encontram poucas oportunidades. Isso 

fica significativamente mais grave entre jovens pobres, pois eles são impelidos a precipitar a 

ocupação de  um posto  de  trabalho  para  obter  uma renda  a  fim de  sustentar  as  despesas 

familiares  ou  a  própria  sobrevivência,  o  que  costuma  comprometer  a  possibilidade  de 

formação  escolar  e  de  maior  qualificação  profissional,  as  quais  adiante  provavelmente 

contribuiriam para a seqüência de sua carreira de trabalho.

6 A redação do documento é: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: (...) Item VIII – busca do pleno emprego” (in Constituição Federal do Brasil, Título VII – 
Da Ordem Econômica e Financeira, Capítulo I – Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, Art. 170.). 
Embora esse princípio constitucional de pleno-emprego não seja autorealizável, é relevante o seu 
reconhecimento como horizonte das ações de políticas públicas. Na União Européia, por exemplo, tem sido 
debatida uma formulação para reger o trabalho em uma possível constituição comum dos países europeus. Uma 
proposta que tem ganhado força é de que figure a idéia de “emprego possível”, em vez do ideal de “pleno 
emprego”, apesar de esta já figurar em algumas constituições nacionais européias.
7 Para a compreensão do papel do emprego no Brasil, as medidas do Governo Federal de Getúlio Vargas 
precisam ser lembradas; afinal, subordinavam-se a um projeto de desenvolvimento nacional baseado na 
industrialização que promoveu transformações sociais significativas e que ainda persistem, como o 
fortalecimento do trabalho na modalidade de emprego em regiões urbanas e, sobretudo, a organização da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que continua em vigor, apesar de algumas poucas mudanças. Nesse 
período de vigência, o emprego formal adquiriu não só um poder de garantias de alguns direitos sociais, mas 
também se tornou um símbolo de distinção social que, ora, permanece no imaginário brasileiro (Cf. ESTEVES, 
2002). Desde a década de 1990, principalmente, fortalecem-se propostas de reformas trabalhistas que, em geral, 
visão a diminuição desses direitos constituídos.
8 Pesquisas da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), sobre o mercado de trabalho em países subdesenvolvidos como o Brasil têm desenvolvido o conceito de 
trabalho alegal, para entender a dinâmica do setor não-estruturado da economia que compreende inúmeras 
formas de trabalho não tipificadas na legislação (Cf. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO 
E SOLIDARIEDADE (SDTS). Prefeitura de São Paulo. Trabalho legal, ilegal e alegal: novidades da dinâmica  
do mercado de trabalho no Brasil. Disponível em: www.trabalhosp.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em: 27 out. 
2004.)
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Há  questionamentos  incessantes  sobre  a  origem  da  crise  do  trabalho  e  sobre  as 

possibilidades de superação do quadro presente. Discute-se se a crise é um problema local de 

estrutura  da  econômica  brasileira,  incapaz  de  promover  um  desenvolvimento  nacional 

abrangente, ou a uma baixa qualificação dos trabalhadores, que os condenaria a uma miséria 

permanente e à impossibilidade de promover o desenvolvimento nacional9. Em outra vertente, 

como se nota em Anderson (2002), discute-se se a crise é um fenômeno global de organização 

da  economia mundial  capitalista  que submete  as  suas  nações  subordinadas  a  esse dilema 

insolúvel de garantir a acumulação flexível de capital em função de desregulamentação de 

direitos trabalhistas e sociais em geral, além do enfraquecimento do papel do Estado como 

agente de justiça econômica, atribuindo ao mercado a função de distribuir - ou concentrar? - a 

riqueza de acordo com a concorrência.

Há reflexões, talvez otimistas, apontando que a crise é momentânea e a solução se 

encontra na própria reacomodação dos setores da economia. Supõe-se que haveria uma fonte 

de oportunidades de trabalho no setor da prestação de serviços, uma vez que não estaria tão 

submetido  aos  efeitos  da  automatização  da  produção.  Entretanto,  essa  mesma  visão  é 

contestada por apontamentos que partem da conclusão de que o modelo econômico capitalista 

é incapaz de promover a inclusão democrática ou universal de trabalhadores.

A respeito  de  possibilidades  de  superação  desse  dilema é  possível  destacar  o  que 

comenta Singer (2002) sobre a estruturação de uma economia cooperativa e solidária a fim de 

promover  a  distribuição  de  renda  e  a  justiça  social  na  forma  de  um sistema  econômico, 

intersticial ou alternativamente, fundamentado da solidariedade. Em mesmo sentido, Boneff 

(2004) apresenta uma ampla reportagem sobre avanços e obstáculos de algumas iniciativas de 

jovens  pobres  em  São  Paulo  e  em  Rio  de  Janeiro  para  constituir  empreendimentos  de 

cooperativas  populares  em  setores  não  tão  saturados  do  mercado  de  trabalho,  como  de 

cinema, de instrumentos musicais e de joalheria.

9 Estudos orientadores das ações do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, principalmente durante a 
gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso, adotavam essa visão como referencial. Esse pensamento é 
tributário de teorias do capital humano desenvolvidas na década de 1950, para justificar que a pobreza seria 
causada pela falta de educação, e pode ser reconhecido atualmente em propostas de desenvolvimento de 
“empregabilidade” do trabalhador ou do “empreendedorismo”, apenas promovem mudanças comportamentais e 
desenvolvem competências profissionais formativa e continuadamente, ou seja, não atuando sobre a oferta 
restrita de trabalho (Cf. FRIGOTO, Gaudêncio. Fazendo a cabeça pelas mãos a cabeça do trabalhador: o 
trabalho como elemento pedagógico na formação profissional. Cadermos de Pesquisa, São Paulo, Fundação 
Carlos Chagas/Cortez, no. 47, p. 38-45, 1983.).



9

Números da inserção

A população brasileira chegou a 173.966.052 habitantes, em 2003, segundo a apuração 

do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE,  2003).  Desse  total,  33.853.095 

pessoas  estavam na  faixa  etária  entre  15  e  24  anos,  ou  seja,  21,5% da  população.  Essa 

proporção confere ao Brasil  a característica  de um país  de população jovem. No entanto, 

como há um decréscimo significativo na taxa de natalidade brasileira,  já emerge o debate 

sobre como será  a  configuração de  uma população  predominantemente  adulta  ou idosa  e 

como a  sociedade  deverá  ser  organizada,  quando  os  jovens  de  hoje  forem os  idosos  de 

amanhã.

Segundo dados organizados pelo Instituto da Cidadania (op. cit.), estima-se que a cada 

ano  chegam  aproximadamente  1,5  milhão  de  jovens  ao  saturado  mercado  de  trabalho 

brasileiro em busca da primeira ocupação. Sobre a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), de 

abril de 2004, do IBGE (apud INSTITUTO DA CIDADANIA,  op. cit.), aponta-se que, no 

total da população, o desemprego afetava nove em cada cem brasileiros, no entanto, 26 jovens 

a  cada  cem estavam desempregados,  isto  é,  aproximadamente 3,7 milhões  de pessoas.  O 

mercado de trabalho não tem produzido a contento novos postos, sequer para reduzir o que se 

chama de estoque de desempregados, isto é, a parcela da população economicamente ativa 

que já procura trabalho e não encontra ocupação, contingente que varia de 8 a 11,5 milhões de 

brasileiros (o que varia de acordo com os critérios adotados nos cálculos).

Quanto ao nível de escolaridade, segundo o IBGE (op. cit.), apenas 45% dos jovens 

estudavam em 2003. Destaca-se que na faixa etária  entre  15 e  17 anos,  83% dos jovens 

estudavam, enquanto entre os de 20 a 24 anos, apenas 28%. Desse total de estudantes jovens, 

apenas 36% haviam concluído o Ensino Médio e 4% freqüentavam o Ensino Superior. Um 

dado importante é que grande parte dos adolescentes que estão estudando concentra-se nas 

últimas séries do Ensino Fundamental, devido ainda a uma grande defasagem entre idade e 

série escolar, herdada e ainda não superada dos grandes índices de repetência e de evasão 

escolares até meados da década de 1990.

A  compreensão  das  antagônicas  condições  demográficas  da  juventude  brasileira 

requer  o  entendimento  de  suas  especificidades,  por  meio  de  fatores  que  produziram sua 

desigualdade e que refletem a própria condição da sociedade brasileira (FRIGOTTO, 2004). 

Para tanto,  aqui seguem alguns apontamentos sobre as desigualdades em função da renda 

familiar, da localização geográfica e da etnia-raça. Esses critérios certamente não dão conta 

de todas as suas vertentes nem são derradeiros sobre a juventude brasileira, mas contribuem 
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como  elementos  de  construção  de  uma  metodologia  de  estudo  que  compreenda  as  suas 

vicissitudes, além de, certamente, provocar a busca de outros critérios de estudo.

A faixa de renda familiar per capita de aproximadamente 60% dos jovens era limitada 

a  até  um  salário  mínimo,  dos  quais  12%  até  um  quarto  de  um  salário  mínimo, 

aproximadamente (IBGE,  op. cit.). Ainda sobre a questão de renda, aumenta o número de 

estudos demonstrando que os jovens mais pobres têm enfrentado maior dificuldade do que 

aqueles mais ricos para se inserirem no mercado de trabalho, e maior ainda para ocuparem um 

posto de trabalho formal. Segundo dados do IBGE (2001, apud BONEFF, op.cit.), a média de 

desemprego aberto  para  a  faixa  etária  de  15 a  24  anos era  aproximadamente  18%,  mas, 

considerando diferentes faixas de renda, a taxa era de 26,2% para os pobres e de 11,6% para 

os ricos. Entre jovens trabalhadores pobres, 41,4% eram assalariados, dos quais 74,3% sem 

registro formal em carteira de trabalho, enquanto entre ricos 77,1% eram assalariados, dos 

quais 49% com registro formal em carteira de trabalho. Em outras palavras, a proporção de 

jovens com renda regular e com carteira de trabalho assinada é relativamente mais de 3,5 

vezes menor para os que são pobres.

Os jovens brasileiros são predominantemente habitantes de regiões urbanas. Segundo 

dados do IBGE (op. cit.), no meio rural residem 15,4% dos jovens, enquanto no meio urbano 

residem 84,6%. Essa enorme desproporção, que chega a 6 para 1, decorre do próprio processo 

de migração acelerada no Brasil,  que foi  avolumada durante  as décadas de 1960 a 1980, 

quando muitas famílias do meio rural tiveram de abandonar as suas localidades em busca de 

oportunidades de trabalho em regiões urbanas e, principalmente, metropolitanas. Embora seja 

uma parte  relativamente  menor  do  segmento,  os  jovens  que  vivem em localidades  rurais 

representam aproximadamente  mais  de  5,2  milhões  de  pessoas,  um significativo  número 

absoluto. Esse contingente de jovens demanda políticas específicas para os promover em sua 

localidade,  como é a vontade de sua maioria, principalmente em relação à ocupação e ao 

cultivo da terra, segundo um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de 

2003  (apud FRIGOTTO,  op.  cit.).  Nesse  caso,  destaca-se  a  atuação  do  Movimento  dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na formulação de ações que inserem e mantém as 

possibilidades  educativas  e  produtivas  dos  jovens  camponeses  a  se  desenvolver  e  a 

permanecer dignamente no campo (op. cit.).

Nas regiões urbanas, há uma intensa reprodução da exclusão, pois grande parte de sua 

crescente população não foi e não é incorporada no sistema de trabalho formal, como era a 

expectativa  criada  com a  urbanização  e  a  decorrente  migração  relacionada.  Formaram-se 
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grandes bolsões periféricos cuja população,  principalmente os jovens,  não têm atualmente 

acesso nem a trabalho nem a inúmeros outros direitos sociais. Um estudo da Coordenadoria 

da  Juventude  da  Prefeitura  de  São  Paulo  (2003),  o  Mapa  da  Juventude  de  São  Paulo, 

demonstrou que na cidade apenas 31,9% dos jovens das regiões mais pobres e periféricas 

estavam inseridos no mercado de trabalho, enquanto 43,6% daqueles das regiões mais ricas e 

centrais estavam inseridos. Esse estudo ainda demonstrou diferenças entre os pesos relativos 

de setores econômicos para a inserção dos jovens no mercado de trabalho, pois, por exemplo, 

16% dos  jovens  da  periferia  trabalhavam na  indústria,  enquanto  que,  para  os  jovens  das 

regiões  centrais,  o  setor  representava  apenas  4,4%;  por  outro  lado,  45%  dos  jovens  da 

periferia trabalhavam no setor de serviços, enquanto que, para aqueles das regiões centrais, o 

setor representava 51,5%10.

Considerando o critério étnico-racial, os números a respeito dos jovens não são menos 

contrastantes.  Pelo  contrário,  esse  critério  permite  observar  um  complexo  processo  de 

exclusão  social  indissociada  de  uma  atitude  preconceituosa  da  formação  da  cultura 

brasileira11. Estudos do Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial (Inspir), de 

1999, apontaram que a remuneração média dos trabalhadores da população negra em várias 

regiões metropolitanas brasileiras era, em média, quase a metade da renda da população não-

negra. O mesmo estudo ainda apontou que o jovem negro tinha em média uma escolarização 

menor que a do jovem não-negro. Uma das explicações para isso seria que o jovem negro, 

bem como o pobre, precisa precocemente se inserir no mercado de trabalho, submetendo-se a 

trabalhos com menor remuneração porque é mais difícil ser aceito em virtude do preconceito 

racial de que é vítima. Assim, pode-se dizer que o jovem negro é duplamente excluído12.

10 Ver mais informações sobre a Coordenadoria da Juventude da Prefeitura de São Paulo e o Mapa da Juventude  
de São Paulo na página virtual: www.prefeitura.sp.gov.br.
11 O período republicano brasileiro vem sendo aquele em que o Estado mais se dedicou a regulamentar e 
promover a relação de trabalho organizado na forma de mercado de trabalho assalariado. Isso se vê desde, por 
exemplo, a substituição da mão-de-obra escrava por assalariada, no fim do século XIX. O governo, nessa 
ocasião ainda monárquico, mas depois também no republicano, promoveu a imigração estrangeira para ocupar 
os postos de trabalho assalariados, em detrimento da inserção dos ex-escravos. Essa omissão do Estado e da 
sociedade culmina hoje ainda em um grave problema social, pois essa sentença à miséria a que foram 
submetidos os ex-escravos não foi objeto de uma ação digna e condizente para solucionar o grave problema 
social semeado então.
12 Segundo Frigotto (2004.), o problema da exclusão da população negra no Brasil se deve ao segmento ter sido 
condenado a fazer parte dos estratos mais pobres da nação, com a qual passou a compartilhar da quase 
impossibilidade de acesso a direitos sociais básicos, como o trabalho digno para os jovens que adentram ao 
mundo adulto. Entretanto, o cada vez mais forte movimento de defesa dos direitos dos negros também afirma 
que sua condição de desigualdade consiste em um problema ainda maior do que o de classe social porque além 
de serem excluídos economicamente, ainda são vítimas do preconceito social, como membros de uma 
comunidade que é excluída em função do racismo, como é debatido em estudos como o Raças e Classes Sociais  
no Brasil (IANNI, 2004).
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Como se pode concluir, ser jovem, pobre, negro, do meio rural ou da periferia de uma 

grande cidade constitui uma experiência de vida marcada pela múltipla dificuldade para se 

alcançar um espaço digno no mundo do trabalho. Apesar disso, torna-se necessário lembrar 

que esses são critérios possíveis para estudar a situação dos jovens, mas não são os únicos. 

Observando-se  a  situação  dos  jovens  segundo diferenças  entre  homens e  mulheres,  entre 

portadores e não-portadores de deficiências, entre jovens mais ou menos escolarizados, e até, 

como propõe Pochmann (2002), entre aqueles incluídos e não-incluídos na era da tecnologia 

digital, essas contradições mantém-se nítidas, senão mais evidentes. Então, a idéia central que 

permanece é o necessário cuidado de identificar as contingências de inserção de jovens no 

mercado de trabalho e, por isso, poder estudar e agir mais precisamente sobre as suas questões 

efetivas e que podem não se reduzirem umas às outras.

Legislação sobre o assunto

Sobre a relação do jovem com o trabalho há leis, decretos, regulamentos, portarias; 

enfim, diversos instrumentos legais que normatizam a relação e que oferecem as diretrizes 

estruturais  e  orgânicas  para  seu  exercício  de  acordo  com o  interesse  de  constituição  da 

sociedade. As referências ao jovem e ao adolescente podem ser encontradas em instrumentos 

gerais da legislação, como a Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 2005b), de 1988, ou 

em instrumentos específicos, como as leis que regulamentam iniciativas de políticas públicas, 

como  a  Lei  que  normatiza  as  ações  Programa  Nacional  do  Primeiro  Emprego  (PNPE) 

(BRASIL, 2005g).  Em geral,  esses  instrumentos constituem-se como conteúdos formais  e 

programáticos  para  serem executados  pelo  Estado  e  pela  sociedade,  embora  não  tenham 

capacidade  de  serem  autorealizáveis,  pois  carecem  da  iniciativa  de  personagens  ou  de 

instituições; tampouco, dão conta de todo o universo que abrange a vida do cidadão, seja do 

jovem ou de qualquer outro segmento reconhecido.

Cabe destacar que no interior da Constituição o trabalho é reconhecido não só como 

um valor  ético-moral  para a  sociedade,  mas também é  registrado  como um inalienável  e 

necessário  direito  individual  pelo  qual  o  cidadão  é  protegido,  pode  se  emancipar  e  até 

fortalece o acesso aos demais direitos. Na sua idealização, assim, a Constituição alinha-se 

com  os  princípios  fundamentais  da  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2005)13. Esse princípio fica mais claro como 

salienta  Ferreira  dos  Santos  (2004),  quem indica  que  o  acesso  à  seguridade  social  e  aos 
13 Ver a nota 5.
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demais direitos sociais (educação, saúde, habitação, segurança, previdência etc.) dependeria 

do acesso ao trabalho para serem atingidos de forma digna e sustentável (Cf. Hobsbawm, op. 

cit.).

Em relação  especificamente  à  inserção  do  jovem no trabalho,  o  texto  original  da 

Constituição instituiu a idade de 14 anos como limite mínimo para qualquer trabalho. Mas, a 

Emenda Constitucional no. 20 (BRASIL, 2005c) estabeleceu uma redefinição desse limite, 

pois vedou o trabalho às pessoas com menos de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, 

desde os 14 anos. Isto se deve à intenção de alinhar as relações de trabalho brasileiras aos 

desígnios de convenções internacionais do trabalho, como a Convenção 138 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) (2005), contra a exploração do trabalho infantil14.

A  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  (CLT),  Decreto-Lei  5.452/1943  (BRASIL, 

2005a), é um instrumento de legislação geral em que também se encontram referências aos 

jovens, em várias passagens, principalmente no Artigo 403. A CLT reitera as indicações da 

Constituição quanto à idade mínima para o trabalho, restrições a alguns tipos de trabalho e 

cita  a  modalidade  de  trabalho  do  aprendiz.  Além  disso,  há  referências  a  atendimentos 

diferenciados para trabalhadores pais ou mães de crianças e adolescentes, como a do salário-

família,  licença  maternidade,  acesso à  creche  em local  de  trabalho  etc.  A modalidade  de 

aprendiz, porém, recebeu recentemente uma regulamentação mais detalhada pela Lei Federal 

10.097/2000  (BRASIL,  2005e),  que  ficou  conhecida  como  Lei  do  Aprendiz  e  tem sido 

paulatinamente mais divulgada entre empresários e jovens15.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal 8.069/1990 (BRASIL, 

2005d), também é um instrumento de legislação geral em que figuram referências ao trabalho 

de  jovens,  crianças  ou  adolescentes.  Constitui-se  como  um  instrumento  estratégico  de 

promoção e proteção integral do segmento porque, além de regulamentar as relações, também 

atribui responsabilidades e tarefas com crianças e adolescentes para o Estado, a Sociedade e a 

Família  cumprirem.  No  Capítulo  V16,  estão  designados  direitos  e  deveres  do  jovem 

trabalhador,  reiterando as  indicações  da Constituição  e  da CLT. Há um destaque sobre o 

Artigo 68,  que estabelece  o funcionamento de programas sociais  governamentais  ou não-

governamentais baseados em ações educativas pelo trabalho.

14 A atual redação do documento é: “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;” 
(Constituição Federal do Brasil de 1998, Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo II – Dos 
Direitos Sociais, Art. 7o, Inciso XXIII).
15 Ver comentários sobre o Movimento Degrau na seção do texto sobre os mecanismos de inserção.
16 Estatuto da Criança e do Adolescente, Livro I, Capítulo V - Do direito à profissionalização e à proteção no 
trabalho, do Artigo 60 ao 69.
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O jovem adolescente, assim, instrumentalizado e orientado, segundo essa legislação, 

poderia se ocupar como aprendiz na faixa etária entre 14 e 18 anos, quando deve receber uma 

atenção  especial  quanto  regime  de  tempo  limitado  de  trabalho  e  ao  seu  processo  de 

aprendizagem profissional e escolar. Após completar 16 anos e até os 18 anos, o jovem já 

pode ser trabalhador assalariado, mas ainda com restrições a trabalhos penosos, insalubres ou 

perigosos.  Depois  de  completar  18  anos,  o  trabalho  do  jovem  é  regulado  como  o  dos 

trabalhadores  adultos.  Em qualquer  uma  dessas  condições,  o  trabalhador  jovem goza  de 

direitos trabalhistas, bem como os demais trabalhadores em geral. No entanto, esse ideal de 

formalização do Estado de direito do trabalhador não atende a uma grande parte da juventude, 

isto  devido principalmente  à  permanência  da exploração do trabalho infantil,  ao aumento 

geral do trabalho informal e do subemprego e, mais grave, à cooptação por organizações de 

crime organizado, todas essas situações vividas à margem do marco legal.

Indiretamente à  relação do jovem com o trabalho,  a  Constituição  também prevê a 

qualificação para o trabalho como uma das finalidades da educação brasileira. Essa finalidade 

é mais bem detalhada na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 9.349/1996 (BRASIL, 2005h), no 

Capitulo  III  -  dos  Níveis  e  das  Modalidades  de  Educação  e  Ensino,  que  organiza  e 

regulamenta  a  modalidade  de  Educação  Profissional.  Algumas  reflexões  questionam  a 

orientação  ideológica  e  a  efetividade  desse instrumento,  como Barbosa Filho  (2001),  que 

crítica a tendência de essa regulamentação privilegiar a tecnificação da formação para atender 

prioritariamente as demandas do mercado e da produção, além de dissociar e marginalizar a 

formação propedêutica, a continuidade dos estudos, e política da formação profissional do 

trabalhador.

Há também outro instrumento indiretamente direcionado para a inserção de jovens no 

trabalho. Reconhece-se no exercício do estágio uma forma por que grande parte de jovens 

alcança a sua primeira oportunidade de trabalho ou passa a aplicar seus conhecimentos em 

formação.  O  estágio  no  Brasil  é  regulamentado  pela  Lei  Federal  6.494/1977  (BRASIL, 

2005f), que normatiza o seu exercício, bem como deveres e direitos de estagiários e de seus 

contratantes. O destaque dessa Lei é a necessidade de se preservar a formação jovem, por 

exemplo,  não  o  submetendo  a  uma jornada  que  seja  sobreposta  ao  horário  de  aulas.  No 

entanto,  como  não  há  a  tradição  de  fiscalização  do  cumprimento  da  legislação,  alguns 

contratantes são acusados não só de abusar dos estágios, por exemplo, em jornada de trabalho 

prolongada, como também até são acusados de substituir empregados formais por estagiários 

temporários, a fim de diminuir os custos com recursos humanos.
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Além  da  legislação  geral,  há  instrumentos  legais  específicos  que  regulamentam 

políticas  públicas  do  Estado  em níveis  federal,  estadual  e  municipal.  A  esse  respeito,  é 

possível  destacar  a  legislação referente  ao PNPE, Lei  Federal  10.748/2003, que organiza, 

regulamenta e estabelece objetivos da atual política pública do Governo Federal para oferecer 

capacitação profissional e promover a inserção de parte dos jovens brasileiros mais pobres no 

mercado de trabalho. Embora seja o escopo imprescindível para a execução das ações das 

políticas públicas, essas leis estão padecendo de uma vulnerabilidade gigantesca no contexto 

brasileiro, pois estão sendo alvo de constantes interrupções a cada eleição, ou mesmo a cada 

mudança  administrativa,  em  uma  mesma  gestão  de  mandato.  Essa  descontinuidade  tem 

contribuído para o esvaziamento da efetividade das iniciativas,  bem como podem também 

estar sendo utilizadas apenas de forma a enfrentar problemas do presente, sem a perspectiva 

de um plano de ação para o futuro. Essa limitação das ações será mais debatida na seção do 

texto sobre a organização dos mecanismos de inserção.

Mecanismos de Inserção17

No contexto brasileiro, a inserção do jovem no mercado de trabalho tem cada vez mais 

recebido apoio de iniciativas organizadas em forma de programas, de projetos e de políticas 

públicas específicas, embora ainda não se constituam como um conjunto sinérgico de ação. 

Essa inserção chega a até ser preconcebida pelo prisma do livre mercado, pelo qual o jovem 

concorre  para assumir  um posto de trabalho,  mas as próprias  condições  desfavoráveis  da 

economia e a radical desigualdade social entre os jovens, colocam em xeque esse pressuposto 

liberal,  além  de  revelar  a  provável  responsabilidade  desse  princípio  pela  produção  das 

desigualdades.  Assim, mais do que justificável,  torna-se imprescindível  e relevante para a 

coesão social a criação de mecanismos de ação para se ampliar as oportunidades de trabalho 

decente para jovens.

A  idéia  de  debater  mecanismos  de  inserção  nesse  texto  trata  apenas  do  caráter 

pragmático e funcional das ações, mas se reconhece que cabe também a reflexão aprofundada 

sobre o que produz ou reproduz tais ações em termos de mentalidades, ideologias e doutrinas. 

Os  comentários  sobre  esses  mecanismos  estão  reunidos,  adiante,  de  acordo  com  uma 

concepção de organização da sociedade em três setores, segundo uma identidade de interesse 

17 Um mecanismo é entendido aqui como um sistema operacional dirigido e que é composto por vários 
elementos combinados cujas funções são específicas e interdependentes a fim de transformar um tipo de 
potencial em um determinado resultado esperado, de acordo com uma intenção.
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recorrente em análises sociais, embora não seja essa uma orientação consensual a respeito, 

como  se  pode  observar  em Souza  (2003),  que  debate  quem são  os  personagens  e  seus 

conflitos  nas  políticas  públicas,  e  Coelho  (2000),  que  debate  a  natureza  multifacetada  e 

algumas implicações da ascensão e do fortalecimento do papel social das ONGs.

Quanto às iniciativas do primeiro setor, que compreende as iniciativas do aparato do 

Estado para implementar os direitos sociais por meio de políticas públicas, União, Estados e 

Municípios  brasileiros  apresentam  mecanismos  rarefeitos  para  promover  a  inserção  dos 

jovens no trabalho. Elas costumam ser separadas do contexto econômico em que se dão essas 

relações,  pois  ainda  se  investem  os  parcos  recursos  principalmente  em  qualificação 

profissionalizante em áreas de trabalho que já estão submetidas a uma inclusão rotativa nos 

postos de trabalho, como a área de serviços que, em geral, não prevê estabilidade no trabalho. 

Recentemente,  entretanto,  políticas  públicas  como o  PNPE,  da  União,  e  o  extinto  Bolsa 

Trabalho18, do Município de São Paulo, cogitaram a necessidade de se gerar novas e criativas 

formas de trabalho e renda, a exemplo, dos grupos de jovens artistas e da profissionalização 

de  ocupações  em  ascensão  como  instrutores  de  esportes  radicais,  monitores  de  turismo, 

acompanhantes de idosos etc. (Cf. POCHMANN, 2003)..

Não  há  uma  homogeneidade  entre  as  políticas  nem  um  eixo  organizador.  Há 

programas  sobrepostos  e  que  nem  atendem  o  público  a  que  deveriam  atender, 

contraditoriamente.  Além disso,  é  considerável  a  dificuldade  para  se  constituir  qualquer 

cultura do direito do jovem ao trabalho graças à descontinuidade dos programas, no que esse 

direito se assemelha à dificuldades equivalentes de outros direitos, como à educação, à saúde, 

à comunicação etc. Recentemente, com as criações da Secretaria Nacional da Juventude e do 

Conselho Nacional da Juventude, vários movimentos e projetos sociais de e para os jovens 

esperam que  haja  uma  maior  organização  e  continuidade  das  ações  de  política  públicas 

referentes  ao  segmento  para  alcançar  melhores  resultados  do  investimento  público  e, 

sobretudo, superar alguns dos problemas enfrentados, como o do desemprego dos jovens. A 

questão é  saber  se  essas  novas instituições  tornarão-se mais um instrumento de barganha 

política por poder governamental ou se conseguirão ser instrumentos de execução do governo 

do Estado para atender ao interesse social. Mas, essa página da história sendo escrita nesses 

instantes...19

18 Programa de promoção social que ofereceu assistência financeira e promoveu a emancipação social por meio 
da profissionalização ou da organização de emprendimentos particulares ou coletivos para jovens de 16 a 24 
anos com baixa renda (Cf. POCHMAN. 2003).
19 Ver mais informações sobre a Secretaria Nacional da Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da 
República e o Conselho Nacional da Juventude em: www.presidencia.gov.br/secgeral.
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Os  mecanismos  do  segundo  setor,  que  compreende  as  iniciativas  privadas  com 

finalidade  empresarial  e  egoística,  específicos  para  a  inserção  do  jovem  no  mercado  de 

trabalho têm sido bastante localizados, embora se avolume a quantidade de iniciativas sob a 

égide da “responsabilidade social”. Em geral, no Brasil, com raras exceções, o empresariado 

não tem a cultura  de se comprometer  com a função social  de sua iniciativa privada,  não 

bastasse como um dever ético, sequer como orientação da Constituição. Mesmo assim, alguns 

empresários estão tomando a iniciativa de realizar ações em prol do bem comum, como a 

inserção  do  jovem no  mercado  de  trabalho,  seja  nas  próprias  empresas  dos  empresários 

“cidadãos”, seja na qualificação de jovens para disputarem chances de êxito em algum posto 

de trabalho no mercado. Nesse sentido, a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) criou o 

Movimento  Degrau para  promover  a  divulgação  de  virtudes  da  Lei  do  Aprendiz  para 

empresários e jovens, além de incentivar os seus associados e a sociedade a criarem vagas 

para aprendizes e a promoverem projetos de qualificação.20

Há  questionamentos  sobre  as  intenções  empresariais  para  criar  ações  sociais,  no 

entanto,  pois  a  maior  parte  delas  dá-se  em  áreas  como  educação,  em  que  há  retorno 

praticamente garantido de publicidade para o empreendimento. Isso coloca em xeque a idéia 

de  que  a  sociedade  poderia  depender  dessas  iniciativas  para  ter  os  direitos  sociais 

universalizados e promovidos ampla e completamente, dispensando a existência de um Estado 

republicano e democrático, que seria redundante e dispendioso, já que os próprios indivíduos 

encontrariam formas de promover a justiça e o equilíbrio social entre si mesmos. Além disso, 

há casos de exploração abusiva de incentivos financeiros e de isenções fiscais em programas 

de parceria para a inserção de jovens no trabalho, o que requer, assim, um controle efetivo e 

rigoroso para serem detectados sob a imagem de empresa socialmente responsável.21

Outro detalhe a respeito do  segundo setor é que muitos empresários têm diminuído 

custos de produção reduzindo postos de trabalho ou contratando trabalhadores com salários 

mais baixos do que os dos demitidos. Além disso, o empresariado tem deixado de investir em 

capacitação e treinamento de novos e de antigos trabalhadores, o que implica maiores gastos 

do Estado e dos próprios trabalhadores com formação, o que aumenta a dificuldade para os 

trabalhadores sem poder aquisitivo inserirem-se no mercado de trabalho formal. Assim, ao 

20 Ver mais informações sobre o Movimento Degrau em: www.degrau.org.br.
21 Em visitas a empresas que promoviam a contratação de jovens por meio de programas governamentais, por 
ocasião de realização da pesquisa do respectivo trabalho de conclusão de curso da Escola de Governo, em 2004, 
houve contato com uma empresa de prestação de serviços que ampliou seu quadro de trabalhadores em mais de 
três vezes, chegando a 80% de jovens beneficiários de vários programas públicos de inserção no trabalho, o que, 
em tese, é irregular.
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mesmo tempo, o  segundo setor pode ser considerado responsável por criar mecanismos de 

inserção, como o Movimento Degrau, mas também pode ser responsável pela exclusão dos 

trabalhadores,  jovens  ou  não,  quando  coage  trabalhadores,  contrata  informalmente,  paga 

pouco etc.

Para  completar  o  quadro,  o  terceiro  setor,  que  reúne  iniciativas  privadas  com 

finalidade pública, tem se configurado como um espaço ubíquo de inserção do jovem. Muitas 

das iniciativas desse setor visam atender a jovens em educação, saúde, prevenção de violência 

ou mesmo em qualificação para o trabalho ou em criação de novas formas de trabalho, como 

o incentivo às cooperativas de jovens (BONEFF, op. cit.). Com a ampliação das iniciativas e 

pela própria dinâmica flexível que tem caracterizado o setor, um grande montante de jovens 

tem se incorporado em sua  organização e  nos trabalhos  realizados  tanto voluntária  como 

remuneradamente,  às  vezes,  até  profissionalmente,  como trabalhadores  em profissões  que 

foram formadas no âmbito do setor, como animadores culturais, multiplicadores de formação, 

agentes de direitos, organizadores de movimentos etc.

O terceiro setor está se desenhando não só como um canal de vazão dos anseios dos 

jovens,  mas  também se  consolida  como uma  área  estratégica  da  formação  de  pessoas  e 

profissionais que articulam melhor as questões de interesse público e da experimentação de 

propostas  de  ação  que,  bem-sucedidas,  podem  ser  transformadas  em  políticas  públicas 

(RIBEIRO,  2004).  Muitos  jovens  não  são  só  os  beneficiários  desse  setor,  pois  têm  se 

constituído como uma força de trabalho ativa a ponto de interferir politicamente nos rumos 

das iniciativas para atender outras demandas de outras faixas etárias e de movimentos de 

causas específicas (como o ecológico), por exemplo. Esses jovens não se dedicam ao ativismo 

apenas em movimentos estudantis ou em outros movimentos sociais, pois as ações, como as 

de ONGs, Fundações e Associações etc. orientadas por temáticas específicas, têm atraído não 

só  a  atenção  e  o  apoio,  mas  também a  dedicação  e  o  compromisso  profissional  para  o 

funcionamento das organizações, sejam elas de jovens ou não.

Mas, é necessário destacar que o aparente quadro colorido e agradável do papel do 

terceiro  setor na  inserção  dos  jovens  no  mercado  de  trabalho  também  compartilha  de 

questionamentos  similares  aos  atribuídos  ao  segundo  setor.  Há  uma  crença  de  que  esse 

terceiro  setor é  uma  redenção,  em  função  de  sua  agilidade  e  de  suas  presumidas  boas 

intenções, pode ser a solução eficaz para os males da sociedade desigual. No entanto, esse 

setor não parece ter nem a capacidade nem a competência de assumir o papel do mediador 

absoluto  das  relações  sociais.  Além  disso,  entre  as  iniciativas  do  próprio  setor,  há 
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discrepâncias enormes de princípios, estratégias e objetivos que, não só reproduzem visões 

ideológicas sobre a sociedade que permeiam os demais setores, como também as colocam em 

posições  diametralmente  opostas,  antagônicas  e,  até,  reciprocamente  excludentes.  Para 

ilustrar esse tipo de situação, já está se tornando comum a disputa entre ONGs pelos recursos 

públicos para realizar determinados trabalhos, e mesmo a reprodução de mazelas e privilégios 

nas relações com financiadores privados de iniciativas.

Em visitas realizadas a algumas práticas públicas ou privadas de inserção, por ocasião 

do levantamento de dados do trabalho que deu origem a esse texto, foi possível notar um 

permanente  e  repetido  sisifismo22,  pois,  ou  muitos  jovens  qualificados  permanecem 

peregrinando  por  uma  oportunidade,  ou,  mesmo  assim,  as  iniciativas  de  inserção  não 

conseguem suprir nem a demanda de qualificação de muitos e muitos jovens. Há experiências 

que destoam nesse contexto justamente porque se dedicam não só à preparação profissional, 

mas  também  a  uma  atenção  global  ao  jovem  profissionalizando,  incluindo  o  próprio 

encaminhamento para um posto de trabalho, por exemplo; mas, isso tudo à custa de atender 

sempre a um número restrito de candidatos condizente com o número de oportunidades de 

trabalho que arregimentou23. 

Faz-se  necessário  reunir  esforços  teórico-práticos  para  conceber  uma estratégia  de 

inserção mais abrangente, cujo foco não seja só a segmentada preparação para o trabalho, mas 

também  a  ocupação  do  posto  e,  sem  dúvida,  as  condições  de  permanência  ou  até  de 

recolocação.  Diante  do panorâma difuso da instabilidade  do trabalho,  a  própria  discussão 

contemporânea  em  Orientação  Profissional  e  de  Carreira  reconhece  que  não  pode 

simplesmente  evitar  o  esclarecimento  sobre  as  estratégias  de  curto  prazo  e  os  ajustes 

sucessivos nas carreiras (GUICHARD, s/d). 

Para avançar sobre essa questão, aqui sugere-se o esse exercício de pensamento pode 

ser denominado de inserção de ciclo completo ou ecossistemática, uma vez que compreende 

uma noção mais complexa de uma inserção sustentável  no mundo do trabalho e da vida, 

aproximando-se relativamente de reflexões de Morin (2004) sobre os reforma paradigmática 

de princípios do saber para enfrentar os desafios da vida humana contemporânea, tais como a 

22 O termo sisifismo é atribuído a atividades que jamais são concluídas, apesar do trabalho realizado. A sua 
origem é a lenda grega sobre um rei que escapou astuciosamente de Tânatos, enviado por Zeus para castigá-lo; 
mas, Sísifo foi levado por Hérmes ao inferno, onde foi condenado ao sofrimento perpétuo de empurrar uma 
rocha até o cume de uma montanha, onde ela rolava a baixo e ele tinha empurrá-la devolta até o alto; ou seja, ele 
nunca poderia encerrar o seu trabalho. , decorre o termo sisifismo para denominar  (Cf. Aurélio Buarque de 
HOLLANDA, Novo dicionário da Língua Portuguesa, 1986.
23 Essa proposta seria equivalente a da Fundação Jovem Profissional (antiga Fundação Casa do Pequeno 
Trabalhador), de São Paulo. Ver mais informações na página virtual: www.fundcpt.com.br.
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complexidade e a multideterminação dos problemas humanos, a globalidade desses problemas 

decorrente da relação entre suas partes e o todo e, sobretudo, a expansão vertiginosa do saber 

que tem se convertido em formas herméticas e fragmentadas de expressão. Esses desafios, 

assim, implicam respostas estrategicamente orientados quanto ao que se quer como bem para 

a cultura humana, ao que se quer como bases sustentadoras da sociedade e de organização e à 

qual o sentido quer atribuir-se à convivência.

(Re)considerações

A inserção do jovem brasileiro no mercado de trabalho é uma questão que merece e 

não dispensa receber atenção dedicada da nação, não só porque é um dever constitucional, 

mas porque ao pensar o assunto seriamente também se assume posicionamentos sobre outras 

questões inerentes ao contexto da sociedade. No decorrer do texto, percebe-se que a questão 

da juventude, como segmento produzido pela sociedade, reproduz subjetiva e objetivamente 

dilemas sociais  de forma grave.  Mas,  vê-se o quadro sendo alterado,  inclusive porque os 

próprios jovens estão sendo protagonistas das iniciativas de mudança.

As  políticas  públicas  têm  um  dever  fundamental  de  servir  à  implementação  das 

decisões da sociedade sobre o que deve ser oferecido como direito público. Essas políticas 

podem alcançar a resultados significativos, como a redução vitoriosa do trabalho infantil, que, 

embora ainda  não tenha  erradicado-o totalmente,  diminuiu-o significativamente  depois  da 

instituição do ECA. Essa política pública é uma demonstração inequívoca de que os objetivos 

são alcançáveis, mas não sem reunir os instrumentos executivos e de fiscalização, legais e, 

sobretudo, os recursos necessários para tanto. Essa reunião, no entanto, não é absolutamente 

auto-executável.  A sociedade e o exercício da cidadania são os elementos imprescindíveis 

para que essas ações realizadas estejam em consonância com aquilo que se demanda.

Entre as estratégias que se dirigem à inserção do jovem no mercado de trabalho, há 

uma questão complexa, polêmica e interessante. Quando se pensa a inserção do jovem no 

mercado de trabalho pressupõe-se o trabalho como solução unicamente positiva para jovens. 

No entanto, uma outra questão deve preceder a esse assunto. A questão é sobre quando e por 

que seria melhor o jovem se inserir e o que lhe oferecer enquanto não estiver trabalhando. 

Estudos  indicam,  como  os  de  Pochmann  (2003,  2000),  bem  como  algumas  nações 

demonstraram, que a inserção precoce dos jovens no trabalho é prejudicial e custosa para o 

indivíduo  e  para  a  própria  sociedade.  Em contraste,  consideram  que  o  investimento  em 
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maiores qualificação e escolarização implica maior estabilidade pessoal e social. Considera-se 

que o indivíduo pode exercer plenamente o que lhe é facultado de direito, por um lado, o que 

se  refletiria  em desenvolvimento  de  melhores  serviços  e  produtos,  além do  que  poderia 

diminuir  sensivelmente na pressão imediata no mercado de trabalho,  por outro lado.  Esse 

debate ainda não acendeu completamente em terras brasileiras.

A respeito da estruturação de políticas públicas no contexto brasileiro, as esferas do 

Estado têm respondido a esse movimento dos jovens com a constituição de gabinetes ou com 

políticas específicas para as questões reivindicadas. As ONGs, em geral, e os movimentos 

sociais  têm sido os espaços de continência  e vazão para a formação e a atividade desses 

jovens. Entretanto, nota-se que as iniciativas ainda mantêm um problema grave de isolamento 

e de desarticulação que praticamente neutralizam os seus possíveis efeitos massivos. Nesse 

caso, por exemplo, a Secretaria Nacional da Juventude, entre outras incipientes instituições, 

emerge como uma incógnita, pois não se sabe se ela poderá contribuir para o fortalecimento 

sinérgico das iniciativas correspondentes ou se será uma instituição a mais para a assistência 

ao jovem.

Apesar  da  dificuldade  para  definir  um único  critério  para  entender  a  situação  dos 

jovens,  pensar  sobre  as  suas  dificuldades,  com  suas  particularidades,  generalidades  e 

singularidades  requer  posicionamentos  sólidos  quanto  ao  desenvolvimento  social  e 

econômico da  nação,  afinal,  reúnem uma população  de  aproximadamente  35  milhões  de 

brasileiros. Sem esse pensamento, as próprias iniciativas de inserção continuarão repetindo o 

seu papel de Sísifo24, à medida que a cada jovem é inserido, outros tantos são excluídos ou 

nem chegam a ter uma chance. É possível orientar as ações segundo uma formulação que 

compreenda um sentido amplo da inserção no trabalho, o que nesse texto foi aventado como 

uma  inserção de ciclo  completo ou  inserção ecossistêmica,  que certamente  requerem um 

devido  aprofundamento  conceitual  posterior  para,  quiçá,  serem  sugestões  consistentes  e 

executáveis  de fato na inserção de jovens não simplesmente em um mercado de trabalho, 

posto que não  deveriam ser tratados como mercadorias, mas sim, para que possam assumir 

um papel em um digno mundo do trabalho.

24 Ver nota 22.
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Resumo: 

O objetivo deste trabalho foi compreender algumas condições dos mecanismos de inserção 

dos jovens no mercado de trabalho no Brasil. O texto foi adaptado da pesquisa de um trabalho 

de conclusão do curso de 2004 da Escola de Governo de São Paulo. Na pesquisa, foram 

levantados e discutidos algumas concepções sobre o jovem e o trabalho, alguns dados 

demográficos sobre as desigualdades sociais entre jovens e a principal legislação a respeito da 

relação entre o jovem e o trabalho. Os mecanismos estudados e as discussões a respeito foram 

organizados três setores sociais: ações das políticas públicas conduzidas preponderantemente 

pelo Estado; iniciativas privadas que visam o próprio benefício; e, iniciativas privadas que 

visam o bem comum. Nesse texto, considera-se que a inserção do jovem no mercado de 

trabalho reproduz as desigualdades sociais; além disso, questiona-se se trabalhar deve ser a 

mais importante política pública social para os jovens. Propõe-se a constituição de um 

princípio orientador para as políticas de inserção no trabalho que compreenda a inserção, a 

permanência ou a recolocação, aqui denominada de inserção em ciclo completo ou 

ecossistêmica.
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Abstract: 

The aim of this study was to comprehend some conditions of the insertion social mechanisms 

of youngsters in the labor market in Brazil. The text was adapted from a students’ research for 

concluding the course of Government School of São Paulo, at 2004. In the research, they 

were  surveyed  and  discussioned  some conceptions  about  the  young and  the  work,  some 

demographic data about the social inequalities among youngsters, and the main legislation 

concerning  the  relation  between  the  youngster  and  the  labor  in  Brazil.  The  studied 

mechanisms  and  the  discussion  about  them were  separated  into  three  social  sectors:  the 

government’s  social  policies realized by the State;  the private initiatives  with intention of 

benefit private; and, the private initiatives with intentions of common-welfare. In this job, it 

was considered that  the insertion of youngsters  in the labor  market  reproduces the social 

inequalities;  moreover,  it  is  questioned  whether  must  be  to  work  the  most  important 

government’s social policy to youngsters. It is proposed the creation of a guidance principle 

for the policies of the insertion in the labor market, which comprehends the insertion, the 

permanence, and the replacement in the labor;  here this  principle  is called of insertion in 

complete cycle or of ecosystematic insertion.
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