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INTRODUÇÃO
A pandemia da COVID-19 abalou os mercados globais ao paralisar as atividades do
mundo todo, com impactos na produção, consumo, emprego e renda. Ainda que essa
dinâmica geral tenha atingindo os diferentes segmentos da população, as estatísticas, até
então disponíveis, sinalizam que os jovens estão entre os mais impactados pela pandemia
particularmente sob três dimensões: 1) interrupção das atividades educacionais e de
formação profissional em termos presenciais; 2) mais dificuldades para procurar trabalho,
sobretudo o primeiro emprego e 3) extinção de postos de trabalho nos setores que foram
duramente afetados pelas medidas de isolamento social e que contam com maior parcela de
jovens em suas operações, como os de alojamento e alimentação (INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION, 2021).

No Ceará, as primeiras medidas de isolamento social começaram no início de março
de 2020 quando os primeiros casos da COVID-19 foram anunciados pelas autoridades locais.
Como resultado, o mercado de trabalho estadual registrou um pico de demissões logo no
mês seguinte, com extinção de 35,7 mil empregos com carteira de trabalho assinada. 1

Seria, então, o desemprego o principal impacto trazido pela pandemia para a
população cearense? De um lado, há de se reconhecer que a forte queda do nível
ocupacional, devido à suspensão ou fechamento (parcial ou total) de muitas atividades
econômicas e à crise sanitária elevou o número de desempregados no Ceará. Como se vê
adiante, o nível de ocupação entre os jovens caiu de maneira muito mais intensa do que a
registrada entre os adultos quando se comparam as informações de 2020 com as de 2019.

Por outro lado, os índices de participação da força de trabalho caíram
significativamente frente às medidas de isolamento social e de restrições às atividades
econômicas, o que, sobremaneira, aliviou as iniciativas de procura de trabalho e, por
conseguinte, o patamar de desemprego. Na prática, isso significa dizer que a exclusão do
trabalho é muito maior ao efetivamente registrado na condição do desemprego aberto, que
é caracterizado pela ausência de trabalho e pela tomada de medidas efetivas de procura por
1

Fonte: Ministério da Economia/Painel de Informações Novo Caged (extraído às 13h45min do dia 24/8/2021).
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trabalho, tais como a ida às agências de emprego, às empresas e consulta a amigos e
parentes sobre as oportunidades de trabalho disponíveis. É, por exemplo, o caso da situação
de desalento que entre os mais jovens se destaca a parcela daqueles que nem estudam e
nem trabalham que foram rotulados de “nem-nem”.

Deste modo, este estudo está organizado em três capítulos, além da introdução e das
considerações finais, como forma de sintetizar os principais achados desta investigação com
base nas informações da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Continua (PNADc), do
Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE), para todo o território cearense. O primeiro
é dedicado às informações demográficas sobre o tamanho e as características da população
juvenil; o segundo analisa a dinâmica de transição da juventude entre os mundos da escola e
do trabalho, dentre eles a situação de desemprego. O terceiro faz uma abordagem sobre os
impactos da pandemia na ocupação juvenil e, finalmente, algumas considerações finais
como forma de sistematização dos principais achados desta investigação.
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1. OS JOVENS E O MERCADO DE TRABALHO NO CEARÁ
O desemprego juvenil segue como um problema persistente no contexto atual. As
últimas estimativas apontam que 268 mil jovens - 140 mil do sexo masculino e 128 mil do
feminino - estavam à procura de emprego no Ceará em 2020, respondendo por mais da
metade de toda a população desempregada do estado (54,1%). Tal proporção é bem mais
expressiva do que a representação juvenil perante o total da população em idade ativa para
o trabalho ou na condição de ocupada (28,0% e 25,0%, respectivamente), o que, em grande
medida, reflete o drama que os mais jovens enfrentam no cotidiano do mundo laboral
devido a sua própria sobre representação no desemprego (Tabela 1). De fato, cabe destacar
que os jovens enfrentam, para além dos impactos da pandemia e da crise econômica que
abalou o país nos últimos anos, algumas especificidades que são próprias da faixa de idade
como a falta de experiência ou qualificação profissional.
Tabela 1 - Estimativas da população de 14 anos ou mais de idade (em mil pessoas) - Ceará 2019/2020
População

Total
Na força de
trabalho
Ocupada
Desempregada

População total
(14 anos ou mais)

Jovens
(total)

15 a 24 anos

25 a 29 anos

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

7. 361

7. 522

2.137

2.142

1.453

1.457

684

674

4.136

3.763

1.231

1.084

719

618

512

455

3.684

3.269

973

816

533

438

440

378

452

495

258

268

186

191

72

77

Fora da força
3. 226
3. 759
906 1.058 734
839
172
de trabalho
Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
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Uma faixa de idade que foi se moldando ao longo do tempo como uma etapa de
transição entre a infância e a vida adulta nas mais diferentes sociedades, mas que de
maneira geral, assim como ocorreu com outros segmentos populacionais, como os idosos, a
constituição de um limite etário acabou - e acaba - sendo a forma mais objetiva e direta em
termos de categorização e, consequentemente, de acesso às políticas sociais. É o caso do
Estatuto da Juventude (Lei 12.852, de 5 de agosto de 2013) que definiu como jovens as
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pessoas entre 15 e 29 anos de idade ao mesmo tempo em que sinalizou uma série de
diretrizes com relação às políticas públicas para esse segmento da população.

No Ceará, os jovens somavam 2,1 milhões de pessoas, dos quais 68% pertenciam ao
grupo dos “mais jovens” (15 a 24 anos) e 32% ao dos “jovens adultos” (25 a 29 anos), o que
evidencia um contingente populacional, não somente expressivo em termos quantitativos,
como presente em diferentes etapas da fase de vida dos indivíduos como na transição entre
os mundos da escola e do trabalho.

Para entender melhor esse tipo de dinâmica tomou-se para investigação o acervo da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), cujo inquérito domiciliar leva em consideração as mais
diferentes informações demográficas do território nacional.

Ao mesmo tempo, cabe

registrar que o advento da pandemia SARS-COV-2 acabou reduzindo significativamente o
aproveitamento da amostra domiciliar habitualmente coletada pelo IBGE, o que, em grande
medida, inviabilizou ou exigiu – e exige - um maior nível de tolerância relativo à geração de
informações mais desagregadas dessa fonte de dados.2

Não obstante essa realidade, é possível destacar alguns movimentos gerais que
ocorreram em meio à pandemia da COVID-19 e que, no Ceará, começaram no início de
março de 2020. A queda do nível de engajamento da população no mercado de trabalho
local foi um deles, por conta do contexto imposto pela pandemia que exigiu um menor nível
de contato social entre as pessoas como estratégia de controle à propagação do vírus. Nesse
sentido, cabe mencionar que uma série de decretos (estadual e municipais) restringiu a
mobilidade urbana e as atividades econômicas existentes no território estadual como forma
de reduzir a demanda de atendimento hospitalar frente ao maior adoecimento da população
com o advento da crise sanitária.

2

Com a pandemia e as medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios, as entrevistas com os
moradores passaram a ser majoritariamente aferidas via telefone, diferentemente de períodos anteriores em
que a coleta das informações se dava por meio das visitas domiciliares, o que, em grande medida, já exige
maior cautela na comparação com os resultados da série histórica por conta da mudança da forma de apuração
das informações, ainda que o questionário e o modo de seleção dos domicílios não tenham sido modificados.
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Como resultado, houve uma queda anual estimada de 12,1% do nível de
engajamento da população juvenil entre aqueles que participavam do mercado de trabalho
como ocupados ou desempregados, percentual superior ao que fora registrado no conjunto
da força de trabalho como um todo (-11,0%), o que, em grande medida, sinaliza o impacto
que as medidas de isolamento social tiveram na dinâmica geral do mercado de trabalho,
sobretudo entre os mais jovens (Gráfico 1).
Gráfico 1 - Distribuição percentual das pessoas de 14 anos ou mais, segundo a condição em
relação à força de trabalho e grupos etários selecionados - Ceará - 2019/2020
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Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
A redução do número de pessoas na força de trabalho foi observada entre os jovens
de 15 a 24 anos e os de 25 e 29 anos. A presença juvenil na força de trabalho diminuiu tanto
em termos percentuais quanto em termos absolutos em ambas as faixas de idade,
evidenciando um aumento do nível de inatividade da juventude no ano de 2020. Isto é
bastante evidente quando se observa que a taxa de participação, indicador que afere a
proporção de jovens que efetivamente está engajada no mercado de trabalho como
ocupada ou desempregada, diminuiu drasticamente entre eles em meio à pandemia (Gráfico
2).
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Gráfico 2 - Taxa de participação, por grupos populacionais selecionados - Ceará 2019/2020
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Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
A análise específica desses indicadores por grupos de idade aponta que esse
movimento foi puxado pela forte retração da oferta de trabalho, o que, sobremaneira,
determinou o êxodo de boa parcela da juventude para a inatividade no ano de 2020. E não
era para menos quando se verifica que o nível de ocupação do conjunto da força de trabalho
local atingiu o seu menor patamar no ano passado quando se leva em consideração toda a
série histórica da PNADc (Gráfico 3).
Gráfico 3 - Nível de ocupação das pessoas de 14 anos ou mais - Ceará - 2019/2020
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Fonte: IBGE/PNADc.
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Entre 2019 e 2020, estima-se que a queda do nível de ocupação entre os jovens
chegou a 16,1%, percentual bem mais elevado que o dos adultos (-9,5%), o que,
sobremaneira, contribuiu para o aumento mais expressivo da inatividade entre os jovens
para além da situação de desemprego frente à drástica redução da oferta de trabalho em
meio às medidas de contenção à crise sanitária promovida pela COVID-19.

Situação esta que foi bem dramática para grande parcela da população que ficou sem
qualquer fonte de renda advinda do trabalho no momento em que as medidas de
isolamento social entraram em vigor, uma vez que as ações paliativas de ajuda financeira
para a população desempregada ou não-assalariada só chegaram muito tempo depois aos
beneficiários, tal como o Auxílio Emergencial.

Este é um aspecto relevante na medida em que a condição de inatividade está, em
grande medida, diretamente ligada à estrutura e à renda familiar a que os jovens pertencem
ou aos possíveis programas de transferência de renda que eles podem contar (direta ou
indiretamente) para que não participem do mercado de trabalho, especialmente de maneira
muito precoce. Este é um aspecto relevante quando se observa que a maior parcela dos
jovens entrevistados estava na condição de filhos dentro dos domicílios visitados pelo IBGE
(60,2%), enquanto uma pequena parcela deles disse que exercia a chefia do domicílio
(13,7%) ou que estava sobre outra condição (genro, nora, neto ou neta, dentre outras)
nesses lares (Tabela 2).
Tabela 2 - Pessoas de 15 a 29 anos, segundo a condição no domicílio (%) - Ceará 2019/2020
Condição no domicílio
2019
2020
Pessoa responsável pelo domicílio
14,5
13,7
Cônjuge
13,4
12,3
Filho(a)
58,1
60,2
Do responsável e cônjuge
34,9
36,6
Somente do responsável ou cônjuge
23,2
23,6
Neto(a)
6,5
6,7
Genro ou nora
2,5
2,2
Outros
5,1
4,9
Total
100,0
100,0
Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
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Interessante também registrar que, embora o formato da família mais “tradicional” pais héteros, com filhos em comum - seja preponderante entre as famílias que os jovens
residem no Ceará, há registros de outros arranjos familiares (monoparentais3 ou
homoafetivas4, por exemplo) com ou sem a presença de filhos de outros relacionamentos.
Isto parece bastante evidente quando se constata que boa parte dos entrevistados na
condição de “filhos” tinha laço de consanguinidade apenas com o responsável pelo domicílio
ou com o cônjuge.

Ao mesmo tempo, chama também atenção que há um percentual considerável de
jovens que moram com os avós (6,7%) no território cearense, dado que seus ascendentes se
apresentaram nas entrevistas como responsáveis pela chefia dos domicílios. Nestas
situações estão os casos de falecimento ou incapacidade financeira dos pais, assim como
mudanças de domicílio para estudo ou trabalho entre as motivações mais frequentes nas
respostas.

Adicionalmente, conforme sinalizam os dados do IBGE, verifica-se que os lares onde
os jovens residem tinham uma média de quatro moradores e sendo muito residual a parcela
daqueles que moravam sozinhos quando se leva em consideração o território cearense
como um todo (Gráfico 4). Tal sinalização parece indicar que a maioria dos jovens depende
de seus ascendentes ou que logo constituem suas próprias famílias com ou sem a presença
de filhos, dado o acervo das informações disponíveis dessa fonte de dados secundária.

3
4

União entre a prole e apenas um dos pais.
União de pessoas do mesmo sexo.
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Gráfico 4 - Composição da população jovem, segundo o número de pessoas que moram
no domicílio - Ceará - 2019/2020
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Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
No que se refere ao recorte por cor verifica-se que a maior parcela dos jovens locais é
parda (69,8%), seguida de branca (24,5%), preta (4,9%), indígena (0,5%) ou amarela (0,3%), o
que, sobremaneira, sinaliza a miscigenação da população local (Tabela 3).
Tabela 3 - Pessoas de 15 a 29 anos, por raça/cor (%) - Ceará - 2019/2020
Condição no domicílio
2019
Branca
23,9
Preta
5,1
Amarela
0,3
Parda
70,3
Indígena
0,4
Total
100,0
Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).

2020
24,5
4,9
0,3
69,8
0,5
100,0

Em síntese, nota-se que a maioria dos jovens locais é parda e mora com os pais ao
mesmo tempo em que se registrou forte declínio do engajamento desse segmento etário no
mercado de trabalho local. Tal realidade exigiu o exame de informações mais detalhadas
sobre a alocação do tempo juvenil e o modo como que eles lidaram - e lidam - com relação
aos mundos da escola e/ou do trabalho em meio à pandemia da COVID-19. É disto que trata
o próximo capítulo.
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2. OS MUNDOS DA ESCOLA E DO TRABALHO EM MEIO A PANDEMIA
Talvez os impactos mais perceptíveis da pandemia entre os jovens tenham sido a
interrupção das aulas presenciais nas escolas e universidades e o fechamento das
oportunidades de trabalho. Uma realidade que trouxe consequências não apenas para o
tempo presente com a suspensão das atividades presenciais e a virtualização dos mundos da
escola e do trabalho, mas também para o futuro, que pouco a pouco passam a ser reveladas
com a agenda de pesquisa que foi aberta com a pandemia nas mais diferentes áreas do
conhecimento, tais como sociologia, psicologia, economia, medicina, dentre outras.

A recente retração da oferta de trabalho promovida pela pandemia impactou
duramente os mais jovens, cuja realidade atingiu tanto os que exclusivamente trabalhavam
(de 8,7% para 7,5%) quantos aqueles que conciliavam as atividades laborais com os estudos
(de 34,8% para 29,0%), ao mesmo tempo em que aumentou a proporção de jovens que nem
trabalhavam e nem frequentavam a escola (de 30,3% para 35,0%), o que, sobremaneira,
evidencia os efeitos do aumento da inatividade entre as pessoas com idade entre 15 e 29
anos, especialmente sob o efeito da forte retração da oferta de trabalho em meio à
pandemia no Ceará (Gráfico 5).
Gráfico 5 - Pessoas de 15 a 29 anos de idade, por situação de ocupação e condição de
estudo - Ceará - 2019/2020
40
35,0

34,8

35

29,0

30

26,2

30,3

28,5

25
20
15
10

8,7

7,5

5
0
Ocupados e frequentando
escola

Ocupados e não
frequentando escola
2019

Não ocupados e
frequentando escola

não ocupados e não
frequentando escola

2020

Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
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Ainda que essas variações devam ser vistas com cautela, dado o menor nível de
aproveitamento da amostra da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNADc) frente ao advento da pandemia no ano passado, parece evidente que a queda do
nível ocupacional levou boa parte da juventude para o desemprego ou para a inatividade.
Nada menos que três em cada dez jovens no Ceará, no ano de 2020, disseram que nem
trabalhavam e nem estudavam, o que representa uma parcela bem significativa da
população local.5

Este é um fato relevante na medida em que essa falta de posicionamento dos mais
jovens entre os mundos da escola e do trabalho, nas últimas décadas, chamou atenção da
comunidade acadêmica, em termos globais, que rapidamente foi absorvida pela mídia e
difundida nos meios de comunicação como a “geração nem-nem, ou seja, uma situação que
trouxe - e traz - preocupação uma vez que boa parte da juventude nem estuda e nem
trabalha.

Apesar dessa realidade, há que se levar em consideração que boa parcela desses
jovens se encontra de maneira involuntária nessa situação por causa especialmente do
desemprego a que está submetida e não por vontade própria, o que, muitas vezes, não é
levado em consideração quando parte deles é rotulada e estigmatizada como os “nem-nem”
(MESQUITA, 2018). Tal situação, em grande medida, deve-se às construções sociais e aos
problemas que parecem estar muito próximos de parcela dessa juventude, tais como a
exclusão social (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2012) e a marginalização
(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2012; QUINTINI; MARTIN, 2014)

Neste caso, é importante ressaltar que, mesmo diante da pandemia, cresceu a
proporção de jovens que estudavam, de 34,9%, em 2019, para 36,0%, em 2020. Três em
cada quatro destes jovens disseram frequentar à rede pública de ensino, o que revela a
importância do ensino público para a população local. E qual nível de escolaridade esses

5

Essa proporção parece ser bem razoável se levar em consideração que nos dados apresentados no Gráfico 5
não estão contabilizadas as possíveis situações de frequência em cursos profissionalizantes aferidas pelo IBGE
através de um caderno suplementar na PNADc sobre o tema educação.
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jovens frequentavam?6 Mais da metade deles disse cursar o ensino médio (51,6%), seguido
do ensino superior (31,9%) e fundamental (10,2%), tal como ilustra o Gráfico 6.
Gráfico 6 - Pessoas de 15 a 29 anos de idade por tipo de curso que frequentava (%) - Ceará
-2020
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Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
Os dados apresentados na representação gráfica sinalizam que a maioria dos jovens
que frequentaram a escola no ano passado estava na idade prevista do ciclo escolar ou
buscava recuperar o atraso educacional que tinha através da educação de jovens e adultos
(EJA) tanto em relação ao nível médio (2,0%) quanto fundamental (1,5%). Uma realidade
bem diferente de algumas décadas atrás, especialmente se se levar em consideração que
seis em cada dez jovens locais tinham, pelo menos, o ensino médio concluso entre aqueles
que não frequentaram a escola, em 2020.

Não obstante essa realidade, cabe chamar atenção que se, por um lado, os atrasos
dos ciclos educacionais parecem que progressivamente estão sendo vencidos no estado, por
outro, há grandes lacunas em termos de políticas do trabalho que ajudem os mais jovens a
transitarem entre os mundos da escola e do trabalho. Talvez a iniciativa de criação das
escolas profissionalizantes e a manutenção de apenas algumas linhas de ações ligadas ao
6

Cabe destacar que, devido aos decretos governamentais (estadual e municipais), a maior parte do tempo e
dos ciclos educacionais no ano de 2020 foi realizada de forma remota (virtual) ou, até mesmo, híbrida, com a
alternância de aulas on-line e presenciais.
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Sistema Nacional de Emprego (SINE) - intermediação de mão de obra e seguro-desemprego sejam as únicas medidas disponíveis para que os mais jovens possam migrar dos bancos
escolares para o mundo do trabalho, no Ceará.

Como se sabe, além dessas iniciativas é preciso dar aos mais jovens o acesso aos
avanços tecnológicos e informacionais frente às constantes mudanças no mundo do
trabalho que passam a exigir cada vez mais um aprendizado contínuo (lifelong learning),
especialmente se levar em conta que esse segmento populacional representa mais da
metade de toda a população desempregada do Ceará (54,1%).

A superação desse tipo de problema não será simples se se considerar que as
políticas do trabalho há tempos sofrem com a falta financiamento e de interesse político nas
mais diferentes esferas de governo. Nesse caso, é preciso assegurar, tanto para os mais
jovens quanto para aqueles mais experimentados em que os ofícios estão sendo extintos ou
remodelados, cursos de qualificação profissional que favoreçam a (re)inserção dos
trabalhadores no mercado de trabalho diante do surgimento de novas ocupações e a
possível extinção ou remodelação de outras.

Interessa aqui mencionar que seria bastante cansativo e arriscado descrever o leque
de ocupações que podem vir a ser extintas nos próximos anos, mas aquelas que lidam com
atividades mais rotineiras e de maior precisão em sua execução estão sob o risco maior. Em
grande medida, isso ocorre pela grande possibilidade automação das ações quer de maneira
física para execução mecânica de atividades rotineiras, tais como as desenvolvidas nas linhas
de produção fabril, quer de forma lógica quando processos intelectuais são também
passiveis de serem previamente organizados para responder a determinados estímulos por
meio da inteligência artificial (machine learning ou deep learning).7

O desmonte das políticas do trabalho tem ocorrido exatamente nesse contexto de
mais um salto tecnológico da humanidade, muito provavelmente pela crença carcomida de
7

É reconhecido que há certa confusão no uso dos conceitos tecnológicos, mas cabe salientar que, embora
todos esses conceitos dependam de dados e da programação humana, há diferentes graus de interação de sua
aplicabilidade, que vai desde o reconhecimento de vozes e objetos (inteligência artificial) até a um nível mais
elevado de aprendizado que está relacionado à própria tomada das decisões (deep learning).
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considerar o desemprego como um problema individual dos “menos adaptados” ao mercado
de trabalho e não um problema social. Ou seja, uma mentalidade que se já era preocupante
no final do século 19, quando as primeiras organizações laborais desenvolveram as primeiras
iniciativas de apoio aos trabalhadores (auxílios e banco de currículos, por exemplo) antes da
institucionalização das políticas do trabalho em diferentes países no século 20, imagine no
contexto atual em que há fortes inovações em termos de conectividade, comunicação e
informação e que foram fortemente aceleradas com o advento da pandemia da COVID-19.

De outro lado, o aumento do desemprego juvenil no ano passado ocorreu num
contexto em que a pressão no mercado de trabalho por parte dos jovens foi muito menor do
que a registrada em 2019, dado que a taxa de participação juvenil caiu significativamente
(de 54,9% para 47,2%), no período em análise. Com as medidas de isolamento social desde o
início da pandemia até o próprio risco de adoecimento da população é de todo
compreensível o menor engajamento dos trabalhadores no mercado de trabalho.

Ao mesmo tempo, conforme revelam os dados do IBGE, a queda da taxa de
participação atingiu tantos os rapazes quanto as moças, ainda que o diferencial entre os
sexos nesse indicador tenha permanecido relativamente estável no período (de 14,9 para
15,0 pontos percentuais), isto sinaliza que as mulheres têm menor presença no mercado de
trabalho inclusive entre os mais jovens (Gráfico 7).
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Gráfico 7 - Taxa de participação das pessoas de 15 a 29 anos, por sexo (%) – Ceará 2019/2020
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Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
Essa disparidade no indicador mostra a histórica divisão sexual do trabalho quando
também se observa que as mulheres representavam - e representam - a maior parcela dos
jovens que nem estudam e nem trabalham (59,7%) em 2020. Apesar desse fato, cabe
mencionar que sete em cada dez desses jovens disseram que tinham, pelo menos, o ensino
médio completo, realidade esta percebida especialmente entre as mulheres (76,2%), se
comparada aos homens (66,3%). Ou seja, mesmo mais escolarizadas, há claros indícios das
maiores dificuldades da inserção feminina no mercado de trabalho local quer pelo maior
patamar de desemprego que elas enfrentam quer pela maior representação que as jovens
possuem entre aqueles que nem estudam e nem trabalham.

Se, por um lado, a inatividade juvenil pode ser vista como um fato animador pelo
maior tempo de escola e de um ingresso menos precoce dos mais jovens no mercado de
trabalho, por outro, há de se reconhecer que a maior parcela desse segmento etário que não
trabalha e não estuda está nessa condição pela situação de desemprego por não conseguir
migrar dos bancos escolares, especialmente do ensino médio, para o mundo do trabalho.

O alongamento do tempo de desemprego ou de inatividade dos mais jovens num
sistema de proteção social pouco efetivo eleva não apenas a insegurança ocupacional desse
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segmento populacional, mas as possíveis vulnerabilidades com relação à violência urbana
como a inserção deles nas facções criminosas. É notável a participação de pessoas cada vez
mais novas nessas organizações, inclusive de meninas.

A exclusão social e a marginalização de parcela significativa da juventude têm
chamado a atenção da inteligência analítica e das políticas públicas, especialmente por
historicamente haver uma sobrerrepresentação de alguns segmentos populacionais
específicos como os mais jovens e os mais pobres que possuem perante outros segmentos
da população maiores vulnerabilidades (MESQUITA, 2018).

Esse é um fato relevante na medida em 1/3 dos jovens em situação de inatividade
apresentou diversas outras motivações por não estar trabalhando no período da pesquisa,
ainda que a maior parcela tenha apontado mais claramente a questão do estudo como a
principal motivação ou impedimento (41,2%), seguido dos afazeres domésticos (15,1%),
problema de saúde ou gravidez (5,8%) ou por não quererem trabalhar (2,7%) ou se
considerar muito jovem para isso (2,4%).8

Frente a esse tipo de realidade e considerando que mais da metade da população
desempregada no Ceará é formada por pessoas entre 15 e 29 anos de idade (54,1%) convém
descrever não apenas quantos são, mas quem são esses jovens e é disso que trata a próxima
seção.

2.1 A JUVENTUDE NO DESEMPREGO
Do total de 495 mil desempregados no Ceará em 2020, 268 mil eram jovens. Por
definição, segundo os parâmetros da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as
normatizações advindas das Conferências Internacionais dos Estatísticos do Trabalho (CIETs)
por ela capitaneadas, o desemprego (aberto) está relacionado ao contingente de pessoas
que não trabalham e efetivamente estão à procura de trabalho através das mais diferentes

8

Na base de microdados da PNADC não estão disponíveis as especificações das respostas entre aqueles que
assinalaram “por outro motivo” na questão 78a do questionário.
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iniciativas, dentre elas, buscar as agências de emprego, as empresas, os contatos pessoais
(amigos e parentes, por exemplo) e a internet sobre possíveis oportunidades laborais.

Essa descrição conceitual historicamente teve - e ainda tem – o papel de monitorar
os trabalhadores que efetivamente estão mobilizados na procura de trabalho e
distanciando-os das velhas querelas que colocavam – e ainda colocam - em tensão o
desemprego e a preguiça, assim como a privação do trabalho e a falta de experiência e/ou
qualificação profissional dos “menos adaptados” ao mercado. Ainda que situações como
essas tenham sido pacificadas há tempos na literatura, cabe destacar que houve avanços nas
últimas CIETS no sentido de se reconhecer a heterogeneidade do fenômeno do desemprego
e de outras formas de exclusão do mercado de trabalho (subocupação e desalento, por
exemplo) em termos globais, dado que esse tipo de discussão no Brasil já ocorria desde os
anos 1980.

No Ceará, os dados mais recentes apontam que sete em cada dez jovens na situação
de desemprego (aberto) tinham entre 15 e 24 anos de idade, o equivalente a 191 mil
pessoas. Ao mesmo tempo, cabe destacar que a taxa de desemprego dos mais jovens (15 a
24 anos) é quase o dobro da que fora registrada entre os jovens adultos (25 a 29 anos), o
que releva as maiores dificuldades que esse segmento da população possui para ingressar no
mercado de trabalho (Gráfico 8). Isto porque, embora o desemprego seja uma marca geral
da dinâmica da economia, que oscila entre períodos de expansão e de retração como uma
sanfona, há que se destacar que, para além dos impactos gerais que a economia exerce na
força de trabalho como um todo, existem particularidades que são próprias dessa faixa de
idade como a falta de experiência ou qualificação profissional entre aqueles que estão na
batalha do primeiro emprego.
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Gráfico 8 - Taxa de desemprego das pessoas de 15 a 29 anos, por grupos etários
selecionados - Ceará - 2019/2020
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Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
Apesar dessa realidade, cabe ressaltar que o ritmo de crescimento do desemprego
entre os jovens adultos acabou sendo maior (11,6%) do que entre os mais jovens (10,2%) no
biênio, ainda que o patamar de desemprego entre os primeiros seja bem menor. É claro que,
independentemente do patamar e do ritmo de expansão do desemprego entre as possíveis
subdivisões etárias da juventude, há uma maior incidência do desemprego entre eles se
comparado ao próprio indicador global da força de trabalho como um todo (13,2% ante
28,1% e 15,4%, respectivamente) para o ano de 2020.

Por causa disso, nota-se que os jovens com idade entre 15 e 29 anos representam
mais da metade da população desempregada no Ceará (54,1%). Dos jovens desempregados,
51,9% são do sexo masculino e 48,1% são do sexo feminino, dado que, durante a pandemia,
houve elevação do desemprego mais expressiva entre os rapazes do que a registrada entre
as moças (13,2% contra 6,2%), o que fez com que o diferencial do patamar de desemprego
entre os sexos diminuísse de 6,3 para 5,3 pontos percentuais, entre os anos de 2019 e 2020.
Ou seja, ainda que o aumento do desemprego na pandemia tenha atingido mais duramente
os jovens do sexo masculino, esta situação historicamente recai com maior peso entre as
mulheres vis-à-vis o próprio diferencial do indicador entre os sexos (Gráfico 9 e 10).
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Gráfico 9 - Pessoas de 25 a 29 anos, desempregadas, por sexo (%) - Ceará - 2019/2020
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Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
Gráfico 10 – Taxa de desemprego das pessoas de 15 a 29 anos, por sexo - Ceará 2019/2020
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Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).

Na desagregação das informações por escolaridade verifica-se que mais da metade
dos jovens desempregados no estado tinha ou cursava o ensino médio (59,5%), seguida
especialmente dos de ensino superior (22,1%) ou fundamental (13,1%) nas mesmas
condições de concluso ou em andamento, o que evidencia um perfil escolar cada vez mais
elevado da força de trabalho estadual. E isso fica ainda mais evidente quando se avaliam
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especificamente os jovens que estavam à procura de trabalho ao mesmo tempo em que
estudavam, pois estes possuíam um perfil escolar ainda mais elevado, dado que mais da
metade deles era universitária (57,0%) ou cursava o ensino médio (27,5%).

E quais as estratégias de procura por trabalho os jovens adotavam? Ainda que os
indivíduos mobilizem e articulem as mais diferentes estratégias quando estão à procura de
emprego, o questionário da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc)
exige que o entrevistado elenque a principal medida tomada por ele para encontrar
trabalho. Neste caso, e em meio à pandemia, os dados desse inquérito domiciliar sugerem
que aumentou o contato direto dos jovens com as empresas ou com os laços pessoais
(amigos, parentes ou colegas) que possuíam em detrimento aos canais mais
institucionalizados, como as agências de emprego ou os concursos públicos, como estratégia
de (re)inserção profissional, no Ceará (Gráfico 11).
Gráfico 11 - Pessoas de 15 a 29 anos, desempregadas, segundo a principal providência
que tomaram para conseguir trabalho (%) - Ceará - 2019/2020
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Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
Além disso, pôde-se constatar que cresceu a proporção de jovens desempregados em
tempos de procura por trabalho mais curtos em relação àqueles em situação de desemprego
prolongado (doze meses ou mais), fato que pode estar associado pela forte queda do nível
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ocupacional e à piora das condições gerais de vida das famílias, fazendo com que muitos
jovens tenham se lançado na busca por trabalho para contribuir ou conformar a renda
familiar através de um trabalho, e pela própria desistência da batalha do emprego por
aqueles que há tempos não conseguiram (re)colocação profissional (Gráfico 12).
Gráfico 12 - Pessoas de 15 a 29 anos, desempregadas, segundo o tempo de procura por
trabalho - Ceará - 2019/2020
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Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
Isso é factível quando se observa que 1/3 dos jovens desempregados no Ceará está
há mais de um ano à procura de trabalho, o que evidencia que o mercado de trabalho
estadual é não somente elevado - está acima de dois dígitos desde o primeiro trimestre de
2016 - como também bastante prolongado, o que demonstra a necessidade de políticas de
enfrentamento ao desemprego juvenil para além da mera reativação da atividade
econômica “pós-pandemia”.
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3. IMPACTO DA PANDEMIA NA OCUPAÇÃO JUVENIL
As últimas estimativas apontam que havia 816 mil jovens trabalhando no Ceará em
2020, o equivalente a ¼ do total de ocupados no mercado de trabalho estadual, número
bem inferior ao período pré-pandemia tanto em termos absolutos (973 mil) quanto em
termos relativos perante o total de ocupados (26,4%), o que, sobremaneira, significa dizer
que esse segmento populacional foi bastante impactado durante a crise sanitária promovida
pela COVID-19.

Dos 415 mil postos de trabalho perdidos no Ceará, segundo estimativas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2020, 157 mil atingiram as pessoas
que tinham entre 15 e 29 anos de idade. Destes, as maiores perdas foram registradas entre
os assalariados do setor privado com e sem carteira de trabalho assinada, seguidas
especialmente dos trabalhadores por conta própria e dos domésticos sem carteira assinada,
ainda que algumas categorias ocupacionais tenham apresentado uma maior participação
relativa perante o total de ocupados quando se contrastam os resultados de 2020 com os de
2019 (Tabela 4).
Tabela 4 - Pessoas de 15 a 29 anos, ocupadas, segundo posição na ocupação (%) - Ceará 2019/2020
Posição na ocupação
2019
2020
Empregado no setor privado com carteira de trabalho
28,6
27,3
assinada
Empregado no setor privado sem carteira de trabalho
30,2
30,6
assinada
Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada
0,5
0,4
Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada
6,0
4,9
Empregado no setor público com carteira de trabalho
0,8
0,9
assinada
Empregado no setor público sem carteira de trabalho
5,0
5,9
assinada
Militar e servidor estatutário
2,2
2,6
Empregador
1,4
1,2
Conta própria
18,7
19,2
Trabalhador familiar auxiliar
6,6
7,1
Total
100,0
100,0
Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
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Na desagregação por sexo, observa-se que as maiores perdas foram registradas entre
as jovens. O contingente de ocupadas com idade entre 15 e 29 anos diminuiu de 442 mil, em
2019, para 332 mil, em 2020, uma perda de 110 mil ocupações, mais do que o dobro da que
fora registrada entre os jovens do sexo masculino (-47 mil) (Gráfico 13).
Gráfico 13 - Pessoas de 15 a 29 anos, ocupadas, por sexo (em mil) - Ceará - 2019/2020
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Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
Do ponto de vista da posição da ocupação, percebe-se que, afora a realidade do
trabalho doméstico em que há forte predominância feminina, há uma situação bem
assemelhada entre os sexos quantos às formas de inserção ocupacional no mercado de
trabalho local. Considerando que a maioria dos ocupados está inserida em trabalhos
precários e sem a devida proteção social e trabalhista, tais como no assalariamento sem
carteira de trabalho assinada, inclusive os domésticos, e no trabalho por conta própria sem
registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou contribuição para o instituto da
previdência (Tabela 5).

No Ceará, os dados da PNADc sinalizam que somente quatro em cada dez jovens
ocupados contribuem para o instituto da previdência, o que permite perceber que a maior
parcela dessa população está desprotegida tanto no tempo presente, nos casos de
desemprego, doenças e acidentes de trabalho, quanto em relação ao futuro, ao não poder
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se aposentar pelo direito do próprio esforço, dado que ao longo do tempo não contribuiu de maneira regular e sistemática - para a previdência social (Tabela 6).

Tabela 5 - Pessoas de 15 a 29 anos, ocupadas, por posição na ocupação e sexo (%) - Ceará 2020
Posição na ocupação
Homem
Mulher
Empregado no setor privado com carteira de trabalho
27,4
27,1
assinada
Empregado no setor privado sem carteira de trabalho
36,9
21,4
assinada
Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada
0,3
0,5
Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada

0,7

Empregado no setor público com carteira de trabalho
0,7
assinada
Empregado no setor público sem carteira de trabalho
3,7
assinada
Militar e servidor estatutário
2,3
Empregador
1,4
Conta própria
18,5
Trabalhador familiar auxiliar
7,9
Total
100,0
Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).

11,0
1,2
9,0
3,0
0,8
20,1
5,8
100,0

Tabela 6 - Pessoas de 15 a 29 anos, ocupadas, por contribuição para o instituto de
previdência em qualquer trabalho (%) - Ceará – 2020
Total
Homem
Mulher
Previdência
2019
2020
2019
2020
2019
2020
Contribuinte
38,2
39,3
37,2
36,3
39,8
43,7
Não Contribuinte
61,8
60,7
62,8
63,7
60,2
56,3
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
Este é um fato preocupante na medida em que o sistema de financiamento das
aposentadorias é historicamente um pacto entre as gerações em que as mais novas e em
atividade financiam aquelas que já contribuíram e financiaram as gerações passadas. Com
isso, se parcela cada vez mais expressiva da população mais jovem não consegue
regularmente contribuir para o instituto da previdência isso vai levar a uma quebra do pacto
geracional na medida em que não haverá recursos financeiros suficientes para custear os
benefícios daqueles que hoje gozam da inatividade.
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Ainda que os dados mais desagregadados da PNADc devam ser vistos com bastante
cautela frente à forte redução do tamanho da base amostral desse inquérito domiciliar em
meio à pandemia - tal como já fora mencionado -, não se pode desprezar que a maior
parcela da juventude cearense está à mercê da própria sorte nos casos de acidentes de
trabalho, invalidez, doenças e desemprego por, em geral, não contribuir para o instituto da
previdência, apesar da elevação da escolaridade da força de trabalho local.

Este fato é relevante porque quase todo problema colocado sobre os trabalhadores
locais diz respeito à escolaridade como o “xis” da questão, ainda que existam diversos outros
fatores que historicamente influenciaram o menor padrão de remuneração e as condições
de trabalho dos cearenses em comparação à realidade dos profissionais de outros estados
da Federação.

Importante mencionar que a perspectiva de avanço do padrão educacional da
juventude sem uma política de trabalho para eles terá como efeito prático um aumento da
concorrência interna pelas oportunidades de trabalho que despontam na economia estadual
sem sequer haver uma melhoria das condições de trabalho e do padrão de remuneração dos
trabalhadores. Com isso, trabalhadores muito mais escolarizados e/ou qualificados serão
contratados para exercer postos de trabalhos que possuem menor grau de exigência em
termos de experiência profissional ou escolarização/qualificação, tal como delineado pela
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

Na prática, isto significa dizer que trabalhadores com ensino superior ocupem com
maior frequência os postos de trabalho dos ofícios que têm como parâmetro o ensino médio
ou fundamental e assim sucessivamente, elevando o patamar da concorrência das disputas
pelas vagas de emprego sem ao menos existir qualquer perspectiva de melhoria salarial e de
progressão na trajetória profissional. Nesse caso, eleva-se o padrão da exclusão social com a
presença cada vez mais expressiva de trabalhadores mais escolarizados e mais
experimentados em situações de desemprego, tal como já fora apresentado no capítulo
anterior.
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Ainda em relação a essa discussão, convém mencionar que houve aumento
significativo de jovens com ensino superior e médio entre os ocupados no Ceará, entre os
anos de 2019 e 2020. Destaca-se, assim, a elevação da participação dos profissionais das
ciências e intelectuais (de 6,3% para 7,6%), dos técnicos e profissionais de nível médio (de
5,4% e 6,6%) e de trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, das artes
mecânicas e outros ofícios (de 10,9% para 11,6%) em detrimento da menor representação
dos trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados (de 28,4% para
26,0%), cujo segmento ocupacional ainda é responsável pelo maior número de ocupações
para jovens locais (Tabela 7).
Tabela 7 - Pessoas de 15 a 29 anos, ocupadas, por grupamentos ocupacionais no trabalho
principal (%) - Ceará - 2019/2020
Grupamentos ocupacionais
2019
2020
Diretores e gerentes
1,3
1,0
Profissionais das ciências e intelectuais
6,3
7,6
Técnicos e profissionais de nível médio
5,4
6,6
Trabalhadores de apoio administrativo
11,2
10,6
Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e
28,4
26,0
mercados
Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça
6,8
7,0
e da pesca
Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção,
10,9
11,6
das artes mecânicas e outros ofícios
Operadores de instalações e máquinas e montadores
7,1
6,9
Ocupações elementares
22,2
22,3
Membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares
0,5
0,4
Total
100,0
100,0
Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
Não obstante essa realidade, estima-se que 114 mil jovens estavam subocupados por
insuficiência de horas trabalhadas no Ceará, em 2020, o que significa dizer que eles
desejavam trabalhar mais horas do que habitualmente conseguiam laborar. Destes, 58,9%
são do sexo masculino e 41,1% são do sexo feminino.

Esse tipo de realidade parece bastante evidente quando se observa que houve de
maneira geral uma queda da proporção de jovens trabalhando em jornadas superiores às
quinze horas semanais, entre os anos de 2019 e 2020 (Gráfico 14).
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Gráfico 14 - Pessoas de 15 a 29 anos, ocupadas, por faixa de horas efetivamente
trabalhadas na semana de referência em todos os trabalhos (%) - Ceará - 2019/2020
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Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
Apesar dessa realidade, os dados apresentados evidenciam que ainda é bastante
expressiva a proporção de jovens que trabalham acima da jornada legal (17,1%), que é de
até 44 horas semanais para os assalariados. Ou seja, há evidências que uma parte da
juventude está se virando em “bicos” - realização de pequenos serviços de forma avulsa como estratégia de sobrevivência, enquanto outra enfrenta jornadas de trabalho bem
prolongadas que extrapolam e muito o limite máximo estabelecido pela legislação
trabalhista para os assalariados. Por conta disso, esse tipo de situação exige maior atenção
das instituições competentes pela fiscalização das relações de trabalho, dado o elevado
percentual de jovens submetidos não apenas à economia informal, mas à ilegalidade, na
medida em que 1/3 deles é assalariado sem carteira de trabalho assinada.9

Isto é particularmente relevante quando se observa que esse tipo de inserção
ocupacional possui baixo padrão de remuneração - e muito aquém da remuneração mínima
estabelecida por lei para os assalariados - ao mesmo tempo em que não possui qualquer
mecanismo de proteção social e trabalhista nos casos de desemprego, acidentes de
trabalho, doenças e perspectivas para aposentadoria futura uma vez que não há
contribuição para o instituto da previdência (Gráfico 15).

9

Inclusos os domésticos.
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Gráfico 15 - Pessoas de 15 a 29 anos, ocupadas, por rendimento médio mensal do trabalho
principal (em R$) - Ceará - 2019/2020
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Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
E quais ocupações são as mais frequentes entre os trabalhadores mais jovens? A
Tabela 9, por sua vez, apresenta as quinze ocupações que tiveram maior representatividade
entre os jovens ocupados no ano de 2020 e, em especial, destaca-se a maior presença
juvenil nas atividades ligadas ao comércio, agricultura e aos serviços, sobretudo, nos ramos
de beleza e entregas.
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Tabela 8 - Pessoas de 15 a 29 anos, ocupadas, por classificação das ocupações mais
frequentes - Ceará – 2020
Ocupações mais frequentes
Balconistas e vendedores de lojas
Escriturários gerais
Trabalhadores elementares da agricultura
Agricultores e trabalhadores qualificados em atividades da agricultura (exclusive hortas,
viveiros e jardins)
Trabalhadores dos serviços domésticos em geral
Trabalhadores elementares da construção de edifícios
Comerciantes de lojas
Vendedores em domicilio
Caixas e expedidores de bilhetes
Carregadores
Cabeleireiros
Condutores de motocicletas
Recepcionistas em geral
Alfaiates, modistas, chapeleiros e peleteiros
Especialistas em tratamento de beleza e afins
Fonte: IBGE/PNADc (elaboração própria do autor a partir dos microdados).
Em síntese, os dados apresentados sinalizam que as condições de trabalho e de
remuneração dos jovens trabalhadores locais são bem variáveis, especialmente porque a
maior parcela deles está distante dos mecanismos de garantia dos direitos sociais e
trabalhistas ao exercer suas atividades na condição de assalariados sem carteira, autônomos
e trabalhadores familiares auxiliares, enquanto outra parcela menor tem acesso aos postos
de trabalho mais regulamentados que asseguram uma série de direitos e deveres
trabalhistas e sociais.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O impacto da pandemia na economia foi intenso em 2020, repercutindo no mercado
de trabalho e intensificando uma crise que já vinha pelo menos desde o ano de 2016 quando
a taxa de desemprego ultrapassava - e ainda ultrapassa - o patamar de dois dígitos tanto em
termos nacionais quanto no estado do Ceará.

A forte retração da oferta de trabalho associada às medidas de isolamento social que
foram adotadas pelos governos locais (estados e municípios) como forma de conter a crise
sanitária elevou significativamente o nível de inatividade da força de trabalho estadual,
sobretudo dos mais jovens. A principal manifestação disso foi o aumento da proporção de
jovens que nem estudam e nem trabalham, dado que a suspensão das aulas presenciais e de
muitas atividades econômicas em que eles se fazem mais presentes foi alguma das
dimensões mais visíveis dos impactos da pandemia na juventude cearense. A magnitude
desse processo exige a adoção rápida de políticas que estimulem a geração de emprego,
trabalho e renda, especialmente para os mais vulneráveis, haja vista os perigos existentes e
documentados na literatura sobre as situações que atingem os jovens não economicamente
ativos, que podem ir da exclusão social até a criminalidade.

Uma situação que já era bem difícil com o desmonte das políticas do trabalho e que
foram exacerbadas com a pandemia por meio do aumento do desemprego e especialmente
da inatividade da população em plena idade ativa para o trabalho. Tamanho fora o impacto
ao mesmo tempo em que não se pode desprezar o peso que a aproximação do ciclo eleitoral
faz para a correção dos rumos dos governantes que agora começam a delinear políticas de
estímulo ao emprego em algumas localidades do território nacional.

Desse modo, as estratégias para geração de trabalho, emprego e renda para a
juventude devem levar em consideração, para além da flexibilização das medidas de
isolamento social e a retomada da economia, o mapeamento dos setores mais propícios
para a contratação dos mais jovens e incentivos para eles, a oferta de conteúdos (on-line,
presencial ou híbrido) sobre a educação básica ou de formação profissional que possam
minimizar os déficits causados pela suspensão das atividades presenciais dos últimos meses
34

e, por fim, tem que haver um maior esforço governamental para que os jovens tenham
melhores condições de transitar entre os mundos da escola e do trabalho na medida em que
o mero avanço do nível educacional não garante mais por si só essa migração, dada a
melhoria geral da escolaridade da população e a própria realidade cada vez mais premente
que o aprendizado deve ser continuado (lifelong learning), mas as chances de o jovem
encontrar políticas públicas de qualificação profissional têm sido escassas.
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