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A Juventude e o Trabalho precário em épocas de crise. 
  

Mariana Shinohara Roncato1 
 
Resumo: Primeiramente, pretende-se abordar problematizações sobre a categoria social 
juventude relacionada ao trabalho e a sua precarização. É o resultado de uma breve pesquisa 
vinculada ao Estágio Curricular Obrigatório. O local pesquisado foi uma escola do Ensino Médio 
na cidade de Londrina, Paraná. A juventude, oriunda da classe trabalhadora, situada no Ensino 
Médio, estando inserida ou não no mercado de trabalho brasileiro, sofre os efeitos da 
precarização do trabalho em nossa sociedade. O crescente índice de informalidade, desemprego e 
o trabalho considerado flexível, afeta ou provavelmente afetará uma grande parte destes jovens. 
Com a  compreensão do universo escolar, sua juventude  e a precarização do trabalho, podemos 
melhor apreender práticas escolares desta categoria, bem como sua relação com o saber. Para tal 
estudo, utilizamos um questionário com perguntas referentes ao trabalho, bem como apoio na 
literatura sociológica que nos auxilie na compreensão da juventude, precarização do trabalho e 
educação.  
 Palavras-chave: Juventude, trabalho, precarização do trabalho, escola. 
  
 
Introdução 
  

 Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ano de 

2007, denominado Trabalho decente e juventude na América Latina, a questão do desemprego, 

das inserções atípicas do trabalho na informalidade, e a conseqüente precarização do trabalho 

afetam cerca de 106 milhões de jovens Latino Americanos. Isto é, mesmo antes da atual crise 

financeira, podemos dizer que já enfrentávamos uma crise em nossa sociedade manifestada em 

diversas formas, como é o caso da crescente precarização do trabalho assalariado. 

 Essa crise que se evidencia na inserção no mercado de  trabalho, da não 

possibilidade de inserção no mesmo de maneira digna, bem como uma crise interna deste, sob 

formas de sub-ocupações, informalidades, trabalhos temporários entre outras. Neste contexto, 

para discutir a categoria social juventude, pensamos na tríade juventude, educação e trabalho 

como o melhor eixo para a compreensão desta categoria. 

 Partimos do pressuposto que em nossa sociedade, majoritariamente com 

relações sociais capitalistas de produção, o trabalho assume um papel central e elemento 

constitutivo da organização social. Portanto, para problematizar a juventude em seus múltiplos 
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aspectos de formação identitária ou sua relação com a educação e o saber, é de extrema 

relevância pesquisar como estes sujeitos sociais se relacionam com o mundo do trabalho. 

 Nesta pesquisa, foi feito um estudo de caso em uma escola pública na cidade 

de Londrina, Paraná. Tal estudo pode ser efetivado através do Estágio Curricular Obrigatório, 

disciplina da grade curricular do curso de  Licenciatura de Ciências Sociais. O recorte desta 

juventude é de classe, uma classe  trabalhadora oriunda de  uma fração que se vê  obrigada a 

vender a força de trabalho como forma de sobrevivência. Assim, realizamos uma breve pesquisa 

para compreendermos como o global se manifesta no local. Para isso foi aplicado um 

questionário com perguntas referentes à questão do trabalho e escola. A amostragem foi muito 

pequena, no entanto, o que queremos compreender é como tais processos de precarizações das 

relações de trabalho podem ser observados em nosso cotidiano, como por exemplo, em  uma 

classe do Ensino Médio. 

 Iremos problematizar como a nossa estrutura social, juntamente com a atual 

conjuntura política e econômica influenciam no cotidiano dos jovens entrevistados. Para tal 

abordagem, acreditamos na necessidade de fazer mediações com aspectos mais gerais da 

juventude, do trabalho e outros aspectos mais totalizantes de nossa sociedade para o estudo.  

 Dessa forma, pensar a juventude, a educação e o trabalho como partida, 

relacionando com a crescente precarização do trabalho manifestado em diversas formas será o 

nosso eixo norteador de pesquisa. Nossa hipótese é de que o  trabalho assalariado por si só 

assume condições precárias em nossa sociedade. No entanto, dependendo do local, da conjuntura 

e da categoria estudada, tais condições se manifestam com certas  particularidades.  

 As flexibilizações de relações de trabalho, somadas à condição de um país 

periférico como o Brasil, criam uma situação que influencia diretamente nas relações 

precarizadas de trabalho, afetando diretamente o cotidiano, como por exemplo, o dia a dia escolar 

da juventude em questão. 

   

A juventude e o trabalho 
  

Compreendemos o trabalho como elemento central de nossas atividades quando 

pensamos no seu caráter ontológico, como objetivação da vida genérica do homem, mediação 

com a natureza para satisfação de suas necessidades. Entendemos também que é uma  “atividade 

vital consciente”, como Marx (2004) explicita na diferenciação da capacidade teleológica do 
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trabalho que o homem possui comparado ao animal. É a teleologia que confere ao homem 

capacidade de criar  cultura,  conhecimento e  beleza. 

Por juventude, como salienta Frigotto (2004), compreende-se que esta  pode 

assumir diferentes interpretações e abordagens, tanto em seu aspecto histórico como social. O 

historiador Ariès, demonstra em História Social da criança e da Família (1981) como a condição 

de infância surge e se modifica historicamente.  Nem sempre houve a categoria juventude como 

conhecemos. Ariès também nos explica que o surgimento da infância deu-se ainda no período 

feudal através da separação entre casa e escola. 

A categoria social juventude, por sua vez, também só pode ser manifestada a 

partir de uma determinada época histórica, principalmente se pensarmos no pós-guerra, através 

do pacto fordista e o surgimento de uma cultura juvenil. No entanto esta mesma categoria pode 

abarcar recortes étnicos, geográficos entre outros, e essencialmente  biológicos se tomarmos um 

recorte por idade. Silva e Oliveira (2007) nos alertam sobre o cuidado necessário para tal recorte, 

porque a noção de faixa etária é insuficiente para o estudo das Ciências Sociais, pois são os 

“aspectos histórico-culturais, que fornecem elementos essenciais para compreensão dessa 

categoria social.” (SILVA; OLIVEIRA, 2007, p.29). Com tal cuidado, estudamos aqui a 

juventude numa compreensão de que existem diferenciações nesta categoria. Assim, podendo ser 

juventudes, no entanto, sem cair numa diluição de objeto, como também nos alertam as autoras. 

Ao compreendemos o trabalho no seu sentido ontológico, ou sua manifestação 

pela forma emprego em nossa sociedade, ambos os sentidos assumem igual centralidade nas 

relações sociais para a juventude. Além disso, a juventude possui outros elementos que 

constroem sua condição juvenil, como elementos culturais, étnicos, geográficos, de gênero ou 

religiosos. No entanto, a questão do trabalho (ou emprego), certamente constitui uma relação 

direta com estes outros elementos, como também os influencia de diversas maneiras. Assim, o 

recorte de classe social realizado nesta pesquisa, estudado a partir de condições materiais do 

trabalho, não exclui tais elementos. Pelo contrário, com este “poderemos levar em conta 

particularidades e até aspectos singulares sem cair numa perspectiva atomizada.” (FRIGOTTO, 

2003, p.180). 

Seguindo o recorte proposto, o sentido ontológico do trabalho se remete a uma 

outra noção: o trabalho como princípio educativo.  Em seu artigo O projeto unitário de ensino 

médio sob os princípios do trabalho, da ciência e da cultura, Ramos (2004) apresenta dois 
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sentidos para este princípio educativo. O primeiro sentido está diretamente ligado ao Ensino 

Médio e pode proporcionar a apreensão do processo histórico, como a produção científica e 

tecnológica, por exemplo. Isto pode ser traduzido em uma aquisição de conhecimentos 

desenvolvidos em nossa sociedade, através da transformação da natureza que permite que o 

horizonte do conhecimento se amplie e potencialize, segundo a autora. 

Num segundo sentido, Ramos aponta que este trabalho como princípio 

educativo se dá “na medida que coloca exigências específicas para o processo educativo, visando 

à participação direta dos membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo.”  Assim, 

podemos pensar na relação com o conceito de ciência socialmente construído, isto é, pensar um 

princípio educativo não como uma adequação à sociedade tampouco através de mecanismos de 

competência. Como aponta  Ramos, é através do trabalho enquanto elemento geral, que permite 

através do princípio educativo, a compreensão da realidade. 

Os sentidos do trabalho apresentados aqui, certamente encontram dificuldades 

de apreensão pela juventude. Estas barreiras de compreensão de um entendimento do trabalho no 

seu sentido amplo, o que indica pensar a possibilidade de  sujeito da história, não aparece de 

maneira cristalizada. A educação, o trabalho em nossa sociabilidade capitalista, aparece no dia-a-

dia escolar como “nomes para abstrações” como salienta Frigotto (2004). Abstrações, 

pragmatismos ou estímulo para competências como a teoria do capital humano, por exemplo, não 

permitem a apreensão deste princípio educativo. 

Ocorre uma  contradição do que é o trabalho, do que é a educação , e de como 

estes são representados.  Talvez a  superação desta contradição só poderá ocorrer com a 

destruição deste  “mundo da pseudoconcreticidade” (KOSIK, 2002, p.16). No entanto, para 

pensar esta superação, acreditamos na necessidade de estudar as condições materiais de 

existência do trabalho da juventude que afetam diretamente tal representação da realidade. Mais 

do que isso, estas condições se relacionam, antes mesmo da representação, sob maneiras 

precarizadas de existência imediata em muitos dos casos corroborando com representações 

mistificadas da realidade. É através deste aspecto que acreditamos ser necessário a compreensão 

das relações de trabalho que esta juventude vivencia.  

A apreensão de práticas das relações do trabalho na atualidade, certamente 

permitirá um melhor  entendimento da juventude, da escola e de tais representações. O atual 

momento é de uma mundialização do capital (CHESNAIS, 1996), assumida por maneiras 
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flexibilizadas de relações de trabalho, pontualmente em tempo de “crise financeira” ainda pouco 

compreendida, e especificamente num país periférico como o Brasil.  

  

Juventude e a precarização do trabalho hoje 
  

Através da chamada “globalização”, compreendida por uma mundialização do 

capital (CHESNAIS, 1996), as relações de trabalho alteraram  substancialmente suas 

organizações laborais. Esta transformação ocorreu em um âmbito de mudança das organizações 

fabris, se expandindo por outros setores da economia, como também modificando aspectos do 

Estado e da própria educação. É a época de uma economia que se manifesta de maneira flexível, 

com relações contratuais de emprego flexíveis, fábricas enxutas, descentralizando as empresas. A 

conseqüência desta desregulamentação é o aparente desmonte do aparato político, da seguridade 

social e o enfraquecimento por parte dos sindicatos, isto é, uma diminuição no poder de 

negociação da classe trabalhadora conquistada no pós-guerra. 

 Neste contexto, tanto em países periféricos como o Brasil, como em países de 

capitalismo avançado, a questão das precarizações das condições de trabalho, o desemprego e 

suas repercussões em outras esferas da sociedade aparecem como um fenômeno generalizado. A 

este respeito,  Mészáros (2008) nos diz que “A questão não é se o desemprego ou a "precarização 

flexível" vai ameaçar as pessoas ainda empregadas mas sim quando elas irão partilhar as agruras 

da precarização forçada.” . Não se trata mais de fenômenos isolados, mas sim de uma tendência 

geral do atual desenvolvimento capitalista. Representa um “inultrapassável problema estrutural 

para o capital.”, conclui o filósofo. 

 A juventude neste novo cenário, certamente sofre tais transformações, seja 

estas no momento de conseguir um emprego no presente, na situação que vivência em seu 

emprego atual, como na perspectiva de um futuro emprego. Embora recentemente esteja 

ocorrendo um pequeno aumento na criação de empregos formais, a situação ainda é bastante 

preocupante. Recentemente a  Folha de Londrina (16/09/2008), no artigo Recorde na criação de 

emprego formal, demonstra um pequeno aumento de contratação com registro em carteira não só 

em Londrina como em todo país. 

 Por outro lado, segundo a Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), apenas 54,8 % dos trabalhadores tinham carteira assinada 

no mês de julho de 2008. Isto nos diz que quase metade da população brasileira que possui 
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emprego está exercendo seu trabalho sem nenhuma proteção social. Ainda assim, sem contar esta 

quase metade da população que está na informalidade, há outras maneiras precarizadas de 

contratação: as subcontratações, os trabalhos temporários, trabalhos em tempo parciais, os 

estágios entre outros. Estas formas de contrato em sua maior parte precariza mais ainda a 

condição do trabalho, isto através da desregulamentação, queda real do salário por insuficiência 

de horas trabalhadas e instabilidade por contratos flexíveis. 

 Todas as relações de contrato citadas acima afetam ou afetarão grande parte da 

juventude, que é vitimizada pela desigualdade social que marca o nosso país. Com a maioria da 

classe trabalhadora em condições precárias de intensa exploração, muitas famílias  têm que 

recorrer a ajuda de seus filhos, isto é, da juventude para o auxílio nos custeios da família.  

 Segundo o indicador social do IBGE de 2003, demonstrado na Tabela 1,  da 

população jovem entre 15-17 anos, 60,9% só estudam; entre 18-19 anos, 30,4% só estudam e dos 

entre 20-24 anos, apenas 11,7% só estudam. A população que trabalha e estuda ao mesmo tempo, 

é de, em média, 20%  para todas as subdivisões etárias da juventude compreendida entre 15 e 24 

anos. 

  
 
 
 

 Tabela 1- Indicadores Sociais da juventude, 2004. 
  

Jovens de 15 a 24 anos de idade segundo  
a condição de atividade - 2003 

 15 e 17 anos 18 e 19 anos 20 a 24 anos 
Só estuda 60,9 30,4 11,7 

Trabalha e estuda 21,4 21,3 15,1 
Só trabalha 7,7 26,9 47,7 

Afazeres domésticos 7,0 16,3 20,6 
Não realiza nenhuma atividade 2,9 5,1 4,9 

Fonte: IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2004 
 
 
  

 Assim, compreendemos que desde os 15 anos de idade, considerável parte da 

juventude (cerca de 30%), já exerce algum tipo de ocupação, aumentando este índice de acordo 

com a idade. Para a apreensão de questões acerca do trabalho que a juventude exerce, realizamos 

também uma pequena pesquisa na cidade de Londrina, Paraná que nos serviu para verificação de 
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como práticas precarizadas do trabalho, tanto estudadas e índices estatísticos se manifestam 

localmente. 

             
A escola estudada 
  

A escola pesquisada  situa-se na região central da cidade de Londrina, Paraná. É 

um colégio de aplicação vinculado à Universidade Estadual de Londrina. Este colégio é 

conhecido na cidade pela qualidade de ensino na rede pública e é muito requisitado para 

matrículas. Seguramente, há um nível consideravelmente superior em resultados de qualidade de 

ensino para a média da cidade, demonstrados em resultados como o Enem (Exame Nacional do 

Ensino Médio) e olimpíadas de diversas categorias. 

O questionário foi realizado em apenas uma classe do terceiro ano noturno do 

Ensino Médio. A quantidade de alunos desta classe é de 25. O questionário aplicado continha 

questões fechadas e abertas, com perguntas referentes às condições socioeconômicas, 

principalmente questões relativas  ao trabalho e suas experiências, e a relação destas com a 

escola. 

A idade dos alunos varia entre 15 a 18 anos, tendo a maioria 17 anos (48%) de 

idade. A renda mensal da família de grande parte dos entrevistados (48%) é de três a cinco 

salários mínimos. A maioria das mães dos entrevistados não trabalha fora, os pais exercem 

funções como servidor público e prestador de serviços técnicos ou no ramo do comércio, em sua 

maioria. Estas profissões retratam a conjuntura nacional, como a de Londrina com um alto índice 

de empregos no setor de serviços.  

Dos entrevistados, 64% trabalham no contra-turno (Gráfico 1). Isto é a maioria 

destes alunos estudam e trabalham todos os dias. Aqui, podemos comparar o indicador social do 

IBGE de 2003 em âmbito nacional já demonstrado (Tabela1), com a classe estudada. Se 

pensarmos que naquele ano a média nacional de  jovens de 15, 16 e 17 anos (como é o caso da 

classe pesquisada) que estuda e trabalha ao mesmo tempo é de 21%, a média de trabalhadores da  

classe estudada hoje em 2008 é consideravelmente superior (64%). 
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Gráfico 1 – Situação de Trabalho 
 

TRABAL HA

64%

36%

sim não

 
  
            

 

 Em relação ao registro em carteira, dos alunos que trabalham, 56% não 

possuem carteira assinada. Isto é, mais da metade não possui nenhuma relação contratual com o 

seu empregador, ficando desprotegido de seguranças como auxílio desemprego, 13° salário, 

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), jornada de trabalho fixa, pagamento por horas 

extras entre outros direitos. Estes alunos já entram no mercado de trabalho sem contrato algum, 

com uma total ausência de direitos sociais conquistados historicamente. A informalidade por si 

só, manifestada na ausência de registro em carteira é uma tendência estrutural da crescente 

precarização.  
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           Gráfico 2 -  Situação de Registro em Carteira 
             

RE GISTRADO

44%
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As funções que estes alunos exercem estão todas no setor de serviço. Sendo 

serviços gerais, office-boy, estoquista, técnico, balconista e auxiliar de escritório com o maior 

número de respostas. Quando perguntado quantas horas trabalham por semana, as respostas 

foram diversas. Desde 20 horas semanais, até 60 horas de trabalho por semana. A maior parte das 

respostas (46%) ficou em torno de 30 a 40 horas de trabalho por semana. Vale lembrar que estes 

alunos, após esta jornada de trabalho seguem para a escola no período noturno diariamente. 

Ao serem questionados se o trabalho dificultou os estudos, 65 % responderam 

que sim. As razões citadas são majoritariamente relacionadas à falta de tempo, seja para estudo 

ou para outras atividades, como também o extremo cansaço no fim do dia. Responderam também 

que  “para estudar tem que estar de cabeça vazia.” . 

Dentre os que responderam que não dificulta (35%), as razões argumentadas 

são: “depende do trabalho ou do dia”, “Porque isso é conversa mole” , “Por trabalhar meio 

período e meio período estudar”, “Porque o estudo só depende de mim e não do trabalho ou de 

outra pessoa.” Além destas citadas, não houveram outras respostas explicando o porque trabalhar 

não dificulta os estudos.  

O interessante nestas respostas, é o argumento no plano individual para sentir 

ou não esta “dificuldade” nos estudos. Ora, pois se pensarmos que estes estudantes em média 

trabalham de 30 a 40 horas por semana, trabalhando seis dias por semana, o que totaliza, em 

média,  5 a 6,6 horas de jornada de trabalho de segunda a sábado. Trabalhando esta carga horária 
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durante o dia, e pensar que das 19h em diante eles estarão na escola, como não dificultaria de 

alguma maneira os seus estudos? Certamente ocorre um “processo de adultização precoce” 

(FRIGOTTO, 2004, p.181), onde a necessidade da venda de sua força de trabalho soma-se à 

mistificação do processo de trabalho como um todo. Só assim poderemos pensar tais argumentos 

para incompreensão da própria precarização, o que também faz alterar a própria realidade destes 

sujeitos neste duplo processo. 

Em relação ao  futuro, mais de 90% responderam que pretende fazer um ensino 

superior. Talvez aqui, mostra-se a tendência de expansão  do ensino superior com o aumento de 

faculdades privadas, programas do Governo Federal que é o caso do ProUni (Programa 

Universidade para Todos), ou também o sistema de cotas para alunos oriundos de escolas 

públicas como   adotado pela Universidade Estadual de Londrina. No entanto, paralelamente a 

isso, em pesquisa realizada em grandes centros urbanos sobre a informalidade (SILVA, 2006), 

demonstra que há um significativo aumento na escolaridade de pessoas nesta situação, se 

compararmos com a década de 80 e 90, caracterizando a atualidade como possuidora de um novo 

perfil de informais qualificados.  

Por fim, quando questionados sobre a razão da escola e para que ela serve, as 

respostas, de maneira geral, foram em torno de dois sentidos. Em uma primeira categoria estão as 

respostas que salientam a transmissão de conhecimentos, como por exemplo, é o caso da resposta 

“A escola serve para passar informações”, como para adquirir “conhecimentos básicos”. 

Em uma segunda categoria estão os que responderam em torno de justificativas 

que a escola é necessária para a preparação para um futuro específico. Os argumentos são: “Para 

ingressar na faculdade”, “Para ter um emprego decente”, “Para ser alguém na vida”, entre outros. 

Através das duas categorias que estes jovens pensam a escola, podemos pensar 

no trabalho como princípio educativo, como já explicitado. Podemos compreender que a 

educação para eles, por um lado, assume um papel de transmissão de conhecimento e de uma 

espécie de adequação à realidade, preparando-os para o mercado de trabalho ou para o ensino 

superior. Aqui, nos parece que estes jovens, possuem alguma maneira de apreensão da realidade, 

isto porque, de fato, em nossa sociedade onde o valor do mercado determina a atividade dos 

indivíduos, a educação se efetiva para tais fins. Como ainda as noções abstratas que Frigotto 

salientou (2004, p.181) onde o “trabalho dignifica o homem”,são as noções que estes jovens 

possuem sobre o trabalho.  
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Por outro lado, este sentido pragmático da educação apontado pelos 

entrevistados, ainda nos parece totalmente insuficiente e necessita, todavia, de um salto 

qualitativo para sua apreensão. Tanto o trabalho em seu sentido amplo, com suas potencialidades, 

como o trabalho pensado num princípio educativo, assume maior riqueza de significados. A 

dificuldade de compreensão destes significados se dá na própria estrutura ideológica de nossa 

sociabilidade, como também esta mesma estrutura ideológica enfatiza estes argumentos para se 

reproduzir.  

  

Considerações finais  
  

A juventude pesquisada neste artigo, como uma considerável parte da juventude 

brasileira, já sai a vender sua força de trabalho antes mesmo de completar  sua maioridade. A 

ocupação destes jovens pesquisados não é de aprendizes ou de estagiários que realmente possam 

seguir um ofício, embora esteja sabido que, por vezes, existem tais denominações mascarando o 

trabalho precário. 

O alto índice de desemprego, como a flexibilização das formas laborais 

parecem estar atingindo todos os cantos do mundo. Não é mais exclusivo de países periféricos, 

como também de frações historicamente desfavorecidas como nos explica Mészáros (2008) em 

seu artigo  Precarização: Um grande desafio para a esquerda. Pensamos que tais tendências estão 

diretamente relacionadas com a precarização do trabalho, porém, não se resumindo a isto. Pois 

acreditamos que a venda e a compra da força de trabalho, por si só, assume uma maneira 

precarizada de relação de trabalho por sua exploração da força física e intelectual alheia. 

No que se refere à juventude estudada, esta categoria é afetada de maneira mais 

aguda pelas formas precarizadas do trabalho, comparado a outros segmentos da sociedade.  Estes 

jovens, com idade inferior a 25 anos, juntamente aos com mais de 55 anos, são os mais afetados 

na passagem para a formalidade (CURI; MEZEZES, 2006, p.24). Isto  significa que eles têm 

mais chance de estar exercendo um trabalho fora de qualquer seguridade social prevista por 

legislação. Tal situação pode ser constatada em nossa pesquisa com 56% destes jovens 

trabalhadores sem registro em carteira.  

Assim, apesar da tendência de uma exacerbação de condições precarizadas, em 

nível mundial, há aqui suas especificidades.  Nosso país, mundialmente atrasado no processo de 

industrialização, fica em uma situação periférica, desfavorável na divisão internacional do 
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trabalho. Aqui, o Estado de Bem-Estar Social não se efetivou de fato. Estas condições 

corroboram para uma condição de extrema precarização do trabalho, muito antes destas 

flexibilizações ou reestruturações acontecerem. 

Neste contexto mundial, no Brasil, internamente, a juventude sofre uma dupla 

precarização. Em primeiro lugar por simplesmente ainda não estar ingressada no mercado de 

trabalho com alguma garantia, e em segundo lugar por tal situação afetar suas práticas escolares. 

Tanto é precarizado em seu emprego (ou pela ausência deste), quanto o é por este precarizar o 

seu dia-a-dia escolar, pensando num trabalho como princípio educativo já citado.  

Esta situação não permite que estes jovens possam se dedicar aos estudos com 

tranqüilidade, com a “cabeça vazia”, como comentou um aluno. Igualmente esta condição 

dificulta na compreensão dos reais sentidos e possibilidades que, tanto o trabalho quanto a 

educação podem assumir. Pois seu cotidiano está distante da aquisição, apropriação e da 

compreensão dos conhecimentos produzidos em  sua sociedade. 

Por fim, através desta pesquisa e das literaturas relacionadas à juventude, como 

também pensar nossa conjuntura em épocas de “crise financeira”, a juventude, mais uma vez 

assume um papel crucial.  Tanto é ela uma das frações mais precarizadas, como é a categoria 

social que enfrentará talvez novas formas de se relacionar futuramente com o trabalho. Assim, o 

esclarecimento desta na atualidade nos indica como se dão nossas sociabilidades, como também 

nossos futuros desafios. 
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