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1. Introdução 

 

O sucesso profissional é um dos imperativos da atualidade e a ele é creditado ser 

fruto do sucesso individual e de saber aproveitar as oportunidades. Contudo, ainda que as 

escolhas particulares de cada indivíduo afetam o sim seu sucesso, contudo não é o único fator 

a situação social econômica e política na qual o sujeito está inserido são limítrofes das suas 

possibilidades. 

O texto discute o mundo do trabalho na nossa sociedade. Mundo esse que sofre nas 

mais diversas divisões sociais, especialmente quando falamos da Educação de Jovens e 

adultos. Educação formal se tornou um treinamento para o trabalho estabelecendo 

características e qualidades desejadas no mercado de trabalho. Se a educação é importante 

para o ingresso no mundo do trabalho ela não é garantia de oportunidades iguais uma vez que 

a escola reproduz as distinções sociais que cada aluno possui. 

 

2. O conceito de trabalho 

 

Partindo da definição de Karl Marx e Friedrich Engels na obra a ideologia alemã o 

trabalho é o meio de garantir a existência humana, de fazer a história e, em um sentido mais 

amplo, a produção da vida material das necessidades básicas. 

Na sociedade capitalista industrial, o trabalho foi reestruturado, sendo que a fábrica 

escola foram as instituições essenciais para fixar nos trabalhadores a disciplina e controle do 

tempo necessários além do mais transformar o trabalho em um valor social.  

A sociedade capitalista é dividida em duas classes básicas: a primeira composta 

pelos proprietários dos meios de produção detentores do capital e a segunda pela classe 

trabalhadora que exerce atividade remunerada e não possui posses. Entretanto essa relação 

social é muito simplificada uma vez que na sociedade de trabalho existem vários outros 

aspectos socioculturais a serem levados em consideração como as diversas idades origens 

sexo além de fatores históricos e culturais. 

Pela complexidade é difícil analisar o mercado de trabalho em sua totalidade. Assim 

esse trabalho optou por analisar a inserção juvenil no mercado de trabalho na população da 

cidade de Caxias do Sul. 

 



3. Juventudes e trabalho 

Quando se fala de jovens, natural é se pensar na transição da infância para a vida 

adulta. Contudo, na verdade, existe uma pluralidade de fases jovens da vida que devem ser 

orientadas baseados na idade social e biológica. 

A entrada dos Jovens no mercado de trabalho ressalta ainda mais as relações sociais 

de gênero classe social etnia origem e outros limitadores da inserção profissional. Fazendo 

imperativo pensar sobre a inserção dos Jovens e Adultos no mercado profissional.  

Os números e dados presentes nesse trabalho comparam o Brasil, o Rio Grande do 

Sul e Caxias do Sul que é a cidade local do objeto trabalho.  

Para fins de pesquisa são considerados jovens na faixa etária até 29 anos de idade. 

O trabalho apresenta três quadros etários de idades são elas: de 15 a 17 anos, 18 a 24 anos e 

25 a 29 anos.   

O estudo apresenta uma variação de gráficos, nos quais se constata a participação 

de jovens é muito grande no mercado de trabalho de Caxias do Sul. Isso se verifica pois há um 

grande número de jovens que migram em direção a cidade em busca de oportunidades de 

empregos somado ao fato de que os jovens da cidade tendem a ingressar cedo no mercado de 

trabalho. 

Os gráficos demonstram ainda existem empregos que funcionam como porta de 

entrada para a população jovem que evoluiu compostos diferentes mais evoluído. No quesito 

escolarização, a maioria dos jovens até o até os 17 anos de idade possuem ensino 

fundamental completo, a partir disso os jovens tendem a ter o ensino médio completo.  

Apesar de considerar que o jovem precisa de mais tempo livre para se ocupar com 

outras atividades e com o seu desenvolvimento social e cultural o Jovem trabalha mais horas 

que o adulto. Com a exceção apenas da faixa etária até 17 anos que trabalha menos horas 

semanais o que a população adulta. 

Outro dos gráficos ainda esclarece que os homens continuam ingressando mais cedo 

no mercado de trabalho uma vez que os trabalhadores até 17 anos são predominantemente do 

sexo masculino. A diferença tende a diminuir à medida que o tempo avança. Em contrapartida 

a mulher tem porcentual maior de escolaridade em todas as faixas etárias estudadas. Ainda 

assim, as mulheres ainda recebem salários inferiores aos homens.  

Por fim o trabalho aborda a relação raça e cor dentro da faixa etária em questão. 

Apesar de os brancos sempre receberem um pouco mais, verificou-se um pequeno equilíbrio 

para brancos e não-brancos até a até a faixa etária de 24 anos a partir daí se aumenta a 

distância salarial onde os brancos recebem mais e os negros menos. Essa distância cresce 

ainda mais a partir dos 30 anos. 

 

Considerações finais 

A pesquisa demonstrou a inserção no mercado de trabalho é influenciada por vários 

fatores dentre eles: classe social, raça, gênero. Eles influenciam nos salários e nas chances de 

sucesso profissional.  



No caso específico da cidade de Caxias do Sul jovens ingressam cedo no mercado 

de trabalho e com uma jornada de trabalho muito extensa e remuneração menor do que as dos 

adultos em uma fase da vida que deveriam usar o tempo livre para educação e para a 

liberdade. 

No mundo cotidiano o consumo está associado ao sucesso e a realização pessoal, 

portanto ficar fora do mercado de trabalho pode resultado marginalização social um dos 

desafios da Educação de Jovens e Adultos é refletir sobre como o trabalho é o centro das 

atividades sociais no capitalismo.  

Os jovens e adultos que se encontram na sala de aula e procuram melhorar as suas 

condições de trabalho e a chance de ser inserido no mercado de trabalho, contudo a educação 

formal tem visado a disciplina e a produtividade para atender as necessidades do mercado 

capitalista. Se faz óbvio que a EJA precisa ser pensada de maneira que contribua para o 

pensamento a reflexão e autonomia desse jovens e não mas o mecanismo imediatista 

produtivismo a fim de atender o mercado de trabalho capitalista. 


