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Resumo: Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada com jovens do Ensino Médio 
em um município litorâneo do interior de Santa Catarina, cuja economia principal se baseia na 
pesca e no turismo. Juventude, Trabalho e Educação compõem a temática principal desta 
investigação. Para tanto, o objetivo principal foi investigar a relação que se estabelece entre 
jovens, trabalho, educação e família. Neste sentido, se problematizou sobre os reais impasses 
enfrentados pelos jovens, bem como as alternativas que estes utilizam nestas relações. A 
pesquisa é de natureza quantitativa e qualitativa. Numa primeira etapa foi realizada a 
aplicação de um questionário com o objetivo de mapear o perfil destes jovens e conhecer a 
situação de educação e de trabalho que estes vivenciam. Num segundo momento, através de 
entrevistas (grupo focal), o estudo priorizou alguns eixos que serão apresentados na íntegra do 
trabalho, e teve como intenção dar voz aos jovens homens e jovens mulheres entrevistados. 
Estes freqüentam a escola pública estadual no período noturno e, portanto, a maioria deles são 
trabalhadores diurnos que dependem do trabalho para suprir suas necessidades básicas. Os 
que não trabalham vivem na expectativa de encontrarem uma ocupação, depositando na 
educação suas esperanças de inserção no mercado de trabalho e realização de seus projetos de 
vida. Ao mesmo tempo estes jovens anseiam serem reconhecidos como sujeitos de direitos, 
bem como anseiam por oportunidades de emancipação e autonomia através do trabalho e do 
desenvolvimento profissional, isto é, requerem oportunidades iguais como as dadas aos 
jovens das classes médias e altas. Assim, o trabalho adquire sentido prioritário de necessidade 
na vida desses jovens pesquisados.  Os ensinamentos escolares aparecem como aspecto de 
grande importância na vida dos jovens, pois eles acreditam que é através destes que 
conquistarão seu futuro profissional e terão melhor compreensão da realidade, no entanto, 
esses ensinamentos se revelam como não aplicáveis ao trabalho. São movimentos 
contraditórios que existem na relação entre educação e trabalho. A educação profissional e 
orientação vocacional aparecem como demandas urgentes na vida desses jovens que clamam 
por mais oportunidades na sua vida profissional. As atitudes e sentimentos desencadeados 
pela experiência com o trabalho formal e informal destes jovens demonstram a 
heterogeneidade existente no mercado de trabalho, se sentem fragilizados nas tentativas de 
inserção. Suas experiências demonstram atitudes e estados de impotência frente à conquista e 
permanência no trabalho formal. Ao relatarem suas experiências com o desemprego  esses 
jovens estudantes-trabalhadores deixam claro em suas falas a preocupação de permanecerem 
nesta situação, apresentam-se insatisfeitos com a perspectiva de não conseguirem uma 
ocupação no mercado de trabalho formal ou informal. Esta experiência é vivenciada de forma 
frustrante, sentimentos como impotência, vergonha, desassocialização e exclusão social se 
tornam evidentes neste processo.   Neste sentido, a família ganha importância como âncora e 
suporte psicológico para enfrentar os desafios que se apresentam cotidianamente e que neste 
movimento rotativo e circulante os impulsiona a continuar lutando em busca de melhores 
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condições de vida. Portanto, nesta pesquisa a família aparece como alicerce para a maioria 
destes jovens. É também na família que o jovem adquire forças para seguir em busca de seus 
projetos e sonhos. O perfil dos 41 jovens entrevistados demonstra que são homens e mulheres 
que possuem idades que variam entre 15 e 21 anos, sendo que 44% são do sexo masculino e 
56% do sexo feminino. Consideram-se solteiros apesar de três desses jovens conviverem com 
um companheiro. Dessa forma, 90% desses jovens moram com a família contra apenas (5%) 
que mora com o cônjuge e outros, (5%) com o cônjuge e os pais ou sogros, e a grande maioria 
deles é natural de outras cidades do estado de Santa Catarina e de outros estados do Brasil, 
aspecto que desperta atenção e interesse. A relevância e atualidade deste estudo, tanto no seu 
aspecto científico quanto social, está contemplada na revisão da literatura existente no Estado 
de Conhecimento, coordenado por Sposito (2000). A síntese elaborada por Corrochano e 
Nakano (2000), neste balanço, “Jovens, Mundo do Trabalho e Escola”, aponta vários aspectos 
importantes. Apesar de nos anos 90, século XXI, ocorrer aceleração de pesquisas sobre 
jovens, com o objetivo de ampliar o entendimento do estudante/trabalhador, as autoras 
sinalizam que neste revisitar da literatura, não se fez presente nenhuma produção que 
investigasse o desemprego juvenil. Nesse sentido, investigar o jovem e sua posição na 
sociedade atual sempre será e terá significado de importância social. De acordo com vários 
autores que contribuem para essa temática, é necessário compreender os dilemas da 
juventude, estes que se apresentam não somente de forma inédita e desafiante, mas se 
constituem como um complexo e grave problema de crise do trabalho juvenil no Brasil. 
Portanto, os resultados desta pesquisa tentam ter um entendimento das experiências que os 
jovens da atualidade (em especial os menos favorecidos), vivenciam nas relações com o 
trabalho, com a educação e a família. Este estudo é um convite a participação dos jovens 
como protagonistas das Políticas Públicas a estes destinadas, como a intenção de que sejam 
reconhecidos como sujeitos de direitos e atores também destes direitos para que suas 
demandas de educação e trabalho sejam atendidas. O Brasil tem 35 milhões de jovens na faixa 
etária entre 15 e 24 anos que na sua maioria são pertencentes à classe menos favorecida 
economicamente, recebedores de uma educação e formação pública considerada insuficiente e 
sem qualidade. Semelhantes situações vivenciam os jovens desta comunidade pesquisada que 
por motivo de falta de formação educacional sólida, sem orientação vocacional e profissional, 
uma parcela significativa vivencia a condição social de desempregados. Alguns deles 
trabalham, mas encontram, muitas vezes, ocupações disponíveis no mercado informal de 
trabalho, se sujeitando à baixa remuneração, sem perspectivas de melhoria, de crescimento 
profissional, sem garantias trabalhistas, desprovidos das novas demandas de formação e 
qualificação exigidas na sociedade contemporânea. Para a elaboração da análise das 
entrevistas que constarão neste trabalho com jovens, tentou-se fazer interlocuções com os 
seguintes teóricos que abordam a importância histórica, social e cultural da juventude, bem 
como, conceitos e significados atribuídos. Portanto, dos teóricos Varela e Uria (1992) resgata-
se o histórico sobre o reconhecimento da juventude como uma etapa da vida distinta das 
demais; Áries (1981) também aborda a juventude no seu aspecto histórico e social; Pais 
(1993) menciona e analisa as abordagens teóricas que explicam a juventude. Outros autores 
que também contribuem na análise do trabalho são: Carrano (2000) e Frigotto (2004), 
Abramo (1997) entre outros. Para possibilitar esse entrelaçamento entre teoria e na álise sobre 
a condição juvenil contemporânea na temática juventude, trabalho, educação e família, este 
estudo fundamentou-se ainda em Sarti (2005), Sposito (2005), Abramo (2005), Branco 
(2005), Alencar (2006), Oliveira (2004), Singer (2005). A pesquisa sugere a necessidade 
urgente de implementação de políticas públicas que direcionem os jovens no campo 
vocacional, proporcione educação profissional de qualidade para a inserção destes no 
mercado de trabalho, que possam alçar vôos em relação aos seus projetos profissionais e de 
vida.  



1. JUVENTUDE NUMA ABORDAGEM SOCIOLÓGICA 

  

Muitos autores que se dedicam a pesquisar sobre a juventude preocupam-se em 

primeira instância com o conceito desta categoria social. Observa-se que muitos desses 

autores se deparam com esse dilema complexo. Frigotto (2004, p.180) ao tratar da questão 

juventude, trabalho e educação menciona o fato de que “Essa complexidade e essa 

controvérsia têm início com a dificuldade de se ter um conceito unívoco de juventude, por 

razões tanto históricas quanto sociais e culturais”. 

Nesse sentido, considerando neste estudo a importância histórica, social e cultural 

como caminhos que levam a definir e a explicitar o jovem como sujeito pertencente à 

categoria juventude, constata-se que até o século XVIII, mais especificamente na sociedade 

medieval contemplava-se uma separação entre o mundo infantil e o mundo adulto, porém esta 

separação social ocorria sem maiores divisões de fases, sem a preocupação do indivíduo como 

adolescente. A juventude e a adolescência passam ser consideradas como fases distintas das 

outras fases de desenvolvimento da vida do sujeito no século XIX, mas é somente no século 

XX, segundo Áries (1981) que a escola, a organização militar (Estado) e as instituições 

confessionais, preocupam-se com a identificação social e política da juventude, inserindo 

esses sujeitos em espaços organizados, proporcionando a expansão dos jovens em setores 

sociais diversificados e o surgimento de novos conceitos e significados juvenis (VARELA E 

URIA, 1992).  

De acordo com cada momento histórico, existem influências contextuais absorvidas 

nas produções sobre a temática. Obviamente sendo os jovens vistos como sujeitos histórico-

sociais, a realidade e as análises não devem se manter estáticas durante o passar dos anos, 

portanto, estas mudanças são absorvidas de modos diversos, dependendo de cada momento 

histórico. A historiografia existente mostra como os conceitos de “adolescência e juventude” 

vêm se transformando ao longo do processo de constituição de nossa civilização. Neste 

sentido, Sposito (1997, p. 37), se referindo à juventude, diz que “a própria definição da 

categoria [...] encerra um problema sociológico, passível de investigação, na medida em que 

os critérios que a constituem como sujeitos são históricos e culturais”.  

Uma posição metodológica mais adequada ou necessária no campo semântico da 

juventude é defendida por Pais (1993) quando argumenta que o olhar que se tem em sua 

aparente unidade deve ser transposto também em sua diversidade. A argumentação do autor é 

de que não há na realidade um único conceito de juventude que possa dar conta dos diferentes 



campos semânticos que lhes aparecem associados. No entanto, as diferentes juventudes e os 

diversos olhares sobre elas, corresponderão a diferentes teorias. 

O estudo de Pais, intitulado “Culturas Juvenis”, constitui uma obra extremamente 

relevante nos estudos sociológicos sobre juventude. Num primeiro aporte reflexivo, traz a 

juventude como uma categoria socialmente construída, num segundo, faz um resgate de 

estudos de autores clássicos que investigaram a juventude na área da sociologia. Neste trajeto 

exposto, na definição da juventude como condição autônoma, tem sido verificado a partir de 

dois grandes blocos de análise, que o autor agrupa para uma melhor compreensão: a corrente 

geracional e a corrente classista. A primeira, como a mais longa tradição na sociologia da 

juventude, pondera a constituição da juventude como um conjunto de indivíduos pertencentes 

a uma dada “fase de vida”, que marcaria a saída da infância até o ingresso da vida adulta, 

prevalecendo o reconhecimento da sua especificidade a partir da busca dos aspectos mais 

uniformes e homogêneos que a caracterizam. 

Assim existiria uma “cultura juvenil” específica, associada a uma unidade grupal 

definida em termos etários. Esta perspectiva, que não deixa de mostrar suas bases operativas, 

pode também direcionar as análises para modelos e tipos de comportamentos juvenis 

generalizantes, engessados num tempo histórico curto. O segundo bloco analisado por Pais 

(1993), a corrente classista, considera a juventude a partir de seu entendimento como 

agrupamento social, necessariamente diversificado, enfileirando as diferentes culturas juvenis 

em função de diferentes pertenças de classes, diferentes situações econômicas, diferentes 

parcelas de poder, diferentes interesses, diferentes oportunidades ocupacionais, etc. Em 

síntese, direcionam as interpretações para a diversidade estrutural das formas de reprodução 

social e cultural. Neste sentido, Pais (1993), diz que os trabalhos elaborados e interpretados 

seguindo esta direção tornam-se um tanto quanto lineares e deterministas. Não se pode negar 

a existência histórica e estrutural destas abordagens, entretanto, diante das grandes 

transformações que ocorrem no mundo do trabalho, permanecer nesta direção pode fazer 

incorrer em precipitações. 

Para solucionar a dicotomia existente entre estas duas correntes, que, de certa forma, 

não oferecem elementos compreensíveis sobre o cotidiano dos jovens, o mesmo autor sugere 

trabalhar com a noção de “cultura juvenil”, que se enquadra numa das mais recentes correntes 

teóricas na sociologia da juventude. Ao se contrapor e ao mesmo tempo relacionar as duas 

visões, sugere contemplar tanto os traços comuns como as diferenças, que se apresentam na 

prática diária dos jovens. Uma visão interessante também é aquela abordada por Carrano 

(2000, p. 12), quando diz que o mais adequado é compreender a juventude como uma 



complexidade variável, “a partir da própria realidade dos jovens, que se distinguem por seus 

modos de existir em determinados tempos e espaços sociais. Compõem agregados sociais 

com características continuamente flutuantes”. Desta maneira, apropriar-se-á do que sugere 

Pais (1993) para escapar das generalizações homogêneas que propõe olhar para a tese das 

reações diferenciadas dos jovens. Caso se considerar que a juventude não é apenas um 

elemento da diversidade, mas contém unidade e diversidade, uma vez que os jovens vivem 

realidades sociais bastante diversas e constroem identidades também individuais e coletivas 

distintas, se pode dizer que estes assumem características tão diversificadas quanto os 

universos de relações sociais possíveis. É nessa perspectiva teórica, nessa forma de considerar 

o jovem que se filia o presente estudo. 

 

2. JOVENS, FAMÍLIA, TRABALHO E EDUCAÇÃO 

 

Nesta pesquisa participaram, numa primeira fase, 41 jovens do Ensino Médio noturno 

de uma comunidade escolar estadual em Santa Catarina, onde foram coletados os dados. Num 

segundo momento, os jovens falaram de suas angústias, percepções e esperanças em relação à 

educação e trabalho, numa dinâmica de grupo focal.  

A respeito da importância dada à idade neste período da vida, a maioria desses jovens 

tem 17 anos, 52% contra 25% com 16 anos, 12% com 18 anos, 7% com 15 anos, 2% com 19 

e 21 anos. Um grande obstáculo e o preconceito gerados pela cultura escolar média é a 

consideração de que a faixa etária de 15 a 17 anos seria ideal para o ensino médio. Uma 

cultura que exclui, ao mesmo tempo, que prega a inclusão. 

  Conforme os dados, dos 41 jovens pesquisados, 56% são do sexo feminino e 44% 

são do sexo masculino. Os dados revelam também de acordo com o estado civil desses jovens 

entrevistados que 98% consideram-se solteiros e 2% não responderam. Interessante foi 

observar que apesar de se consideram solteiros, há três jovens em união estável, isto é, 

residindo com um companheiro. A situação atual de moradia desses jovens traz como ponto 

importante a ser destacado o percentual de 90% que moram com a família e apenas 5% que 

moram com o cônjuge e outros 5% com o cônjuge junto com os pais ou sogros. Em relação à 

escolaridade, todos os jovens que responderam ao questionário freqüentam o Ensino Médio. 

Segundo Abramo (2005), a escolaridade dos jovens brasileiros têm sofrido uma 

incrementação nos últimos anos, significando garantia de acesso ao ensino fundamental, não 

considerando aqui a questão que se refere a qualidade educacional.   

 



Constatou-se que ao serem questionados sobre o que consideram mais importante na 

vida, em primeiro lugar, aparece a família dos jovens dessa comunidade escolar. A família é  

considerada como o aspecto mais importante na vida deles, pois assume um papel 

determinante por meio dos conflitos gerados entre pais e filhos, bem como representa o eixo 

de referências para esses jovens (SARTI, 2005). O trabalho, no entanto, também assume 

caráter de prioridade, de extrema relevância e se posiciona como vantagem na vida desses 

jovens e a falta dele representa angústia e frustração. O não trabalho se constitui em um dos 

maiores problemas da vida juvenil como argumenta Branco (2005, p135) “Isto permite 

concluir que o trabalho ocupa posição central na agenda juvenil, ainda que não autorize o 

entendimento que se deva promovê-lo tal e qual se passa para a população adulta”.  

Nesse sentido, entende-se que o trabalho para esses jovens pesquisados significa meio 

para a obtenção da cidadania, para a conquista de direitos, de autonomia. É na família que as 

situações adversas, entre as quais, o desemprego, os modos de trabalho não qualificado, 

informal e mal remunerado adquirem objetividade e transformação no cotidiano do sujeito, 

tornando-se o lugar em que este encontra apoio, suporte para lidar com a adversidade das 

situações, para prover suas carências e necessidades básicas (ALENCAR, 2006). Nota-se 

através das falas dos sujeitos abaixo (grupo focal) a importância que a família e o trabalho 

exercem na vida deles.  

 
A Família é o incentivo. Se não tiver a mãe para incentivar, não tô 
nem aí! Tem que ter alguém para te mandar estudar, trabalhar 
(Grupo focal com jovens).  
 

Família não é só para dar ordem, acho que a gente nasce sem saber 
nada, e quem ajuda montar a sua personalidade é a família! A base 
da família é tua mãe e teu pai! (Grupo focal com jovens). 
 

O trabalho torna a gente feliz porque você se sente útil! (Grupo focal 
com jovens). 
 

Quando eu trabalhava de monitora de brinquedos no parque, eu sabia 
que era forçada, desvalorizada, eu sempre estava com isso na minha 
cabeça, mas eu gostava, não sei explicar, mas gostava! (Grupo focal 
com jovens). 

 

 

O percentual de jovens no mercado de trabalho formal é de 22% e os que trabalham 

por conta própria regular 2%,  15%  revelam sua situação de informalidade no trabalho que 



exercem. Aqui também se considera que os jovens que responderam exercer um trabalho 

eventual ou fazer “bicos” 5%, enquadram-se também, dentro do mercado informal de 

trabalho, bem como os membros de associação 2%, os que participam dos negócios familiares 

5%; os que trabalham temporariamente por conta própria e os que exercem trabalho 

remunerado de forma irregular, não procurando trabalho diferente do atual, contra 37% que 

não respondeu. Assim considerado, a soma do percentual que atinge os jovens que exercem 

trabalho no mercado informal, resulta em 49% dos jovens vivenciando essa situação no 

mercado de trabalho e 37% que omitiram suas respostas, pois não qualificam o trabalho que 

exercem, isto é, o subemprego. Isto denota que mesmo considerando o expressivo percentual 

de jovens trabalhando, a maioria deles ocupa posições no mercado informal  de subempregos.  

Segundo Oliveira (2004), é muito elevado o índice de desemprego juvenil no Brasil, 

mas na mesma proporção se encontra o subemprego causado por diversos aspectos 

condicionantes: salário, demanda total, regulamentação do trabalho, legislação e o volume da 

força de trabalho, a lei, o regimento do mercado de trabalho e principalmente o nível de 

educação, qualificação e experiência profissional.  A redução da renda familiar e o emprego 

precário colocam o jovem sob pressão, forçando-o a ingressar no mercado de trabalho, apesar 

de considerar que mesmo assim grande parte dos jovens não consegue trabalho. Conforme 

depoimento de uma jovem aluna do Ensino Médio: 

 

Me sinto de cabeça quente, porque para arrumar emprego não tem 
onde , onde tem, ganha pouco, que adianta se matar em trabalhar 
durante o dia e estudar a noite, não adianta [...]Eu ficava 
trabalhando com celular o dia todo para ganhar R$ 200,00 então 
dava preguiça e era muito pouco não dava nem pro guarda chuva que 
eu usava quando chovia! R$ 200,00 é muito pouco (Grupo focal com 
jovens). 
 

Dois jovens que estão desempregados mostram a rotatividade e a angústia na busca 

por um emprego:  

 

Eu moro com minha mãe e meu irmão, meu irmão teve que parar de 
trabalhar porque se machucou no barco e minha mãe foi operada, aí 
os dois estão desempregados e eu já estou a 4 meses procurando, já 
deixei currículo em todo lugar (Grupo focal com jovens). 
 
Quando começamos a trabalhar, isso se torna um costume e ao 
mesmo tempo uma necessidade, quando perdemos, sentimos um 
grande vazio e  desespero.( Grupo focal com jovens). 
 



          

Essa constatação sobre o desemprego, mais uma vez, demonstra as reais condições 

sócio-político-econômicas enfrentadas pelos jovens. Como afirma Spósito (2005 p.103): “Não 

é possível desconhecer que as desigualdades econômicas continuam a delimitar os horizontes 

possíveis de ação dos jovens nas suas relações com a escola e o mundo do trabalho”. Por 

outro lado, Paul Singer (2005, p. 29) complementa: “A juventude parece, pois, condenada à 

submissão ou ao desespero”. Conforme depoimento de um jovem: 

 

Eu me sinto mal, queria ajudar minha mãe e não consigo. Eu moro lá 
perto do Ataíde, ela quer me dar dinheiro para mim vir de ônibus, 
mas eu prefiro vir de á pé porque eu é que deveria ajudar ela, porque 
eu não queria que ela voltasse a trabalhar no peixe depois de ter sido 
operada, pois ela já tem uma certa idade (Grupo focal com jovens). 
 

Para 35% dos jovens, o trabalho tem sentido de independência, seguido do sentido de 

necessidade para 29% desses jovens; sentido de crescimento para 27%; sentido de exploração 

para 2%; sentido de precariedade para 2% e outros 5% sentidos não apontados. Isto ressalta a 

extrema importância do trabalho para o jovem na atualidade, enfatizando ser este o meio de 

sobrevivência individual, uma forma de atingir a independência financeira para realizarem-se 

como pessoas de direitos e de respeito. 

Quanto às preocupações e angústias sentidas por eles, o desemprego desponta com 

maior índice percentual, atingindo 42% dos pesquisados. A política do país também ganha 

lugar importante, uma vez que 23% dos jovens consideram fator de preocupação e de causa 

de angústia. A crise financeira é problema para 7% dos jovens; a saúde também preocupa 7% 

deles, bem como a violência e outras questões não apontadas. Não responderam o está 

questão 7% dos jovens. Apesar da maioria deles estarem executando algum tipo de trabalho, 

observa-se mediante as preocupações apontadas, que eles sentem-se angustiados quanto à 

possibilidade de tornarem-se desempregados. Isto confirma a vulnerabilidade do trabalho 

juvenil, principalmente para a grande parte dos jovens que trabalham no mercado informal.  

Conforme Oliveira (2004, p. 19), existem outras conseqüências graves geradas pelo 

desemprego e segurança dos jovens “sua exclusão do processo produtivo os desmoraliza, 

ocorrendo o solapamento da coesão social induzindo à problemas como a delinqüência, o uso 

de drogas, o vandalismo e a marginalização geral”.   

No entanto, os dados obtidos sinalizam que para a grande maioria dos jovens 

pesquisados a relação educação-trabalho é contraditória, isto é, os conhecimentos adquiridos 



na escola não se relacionam com os conhecimentos empregados no trabalho desses jovens, 

mas são importantes para a conquista profissional. Percebe-se que há uma deficiência da 

educação escolar brasileira em promover a articulação entre os conhecimentos científicos e do 

trabalho, especialmente no ensino médio freqüentado por jovens estudantes-trabalhadores.  

Em virtude de todos esses problemas e de outros mais, se faz necessário a 

implementação de políticas públicas de inclusão juvenil, que visem formação sólida e de 

qualidade, que garanta o estudo do/a jovem e sua sobrevivência, oriente-o (a), qualifique-o 

(a), prepare-o (a) para atuação reconhecida no mercado de trabalho e conseqüentemente 

priorize a inserção deste (a) no mundo do trabalho. É tempo de dar oportunidades de falas a 

todos, especialmente aos jovens para promover a verdadeira interação jovem-escola-trabalho. 

Como sugere Von Döllinger (2004, p.14) quando se refere a uma das recomendações feitas 

pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico): “promover 

enlaces entre a aprendizagem e o trabalho, estabelecendo as rotas e pontes que facilitam um 

movimento mais flexível entre a educação e capacitação para o trabalho”. 

Nesse sentido, promover enlaces significa que ensinar também exige cativar o 

jovem através da disponibilidade para o diálogo, da escuta, do querer bem, da 

responsabilidade diante do outro. Como já foi discutido acima e a partir desses 

depoimentos juvenis, conclui-se que apesar da situação difícil que os jovens se encontram, 

é na educação que buscam meios para conquistarem suas metas, vêem possibilidades para 

seu desenvolvimento pessoal e profissional e principalmente buscam através dela a 

conquista profissional, sua inserção no mercado de trabalho. Daí a importância dada à 

educação.  

Portanto, o jovem atribui ao trabalho um sentido positivo, pois este se constitui 

como diz Frigotto (2004, 228), “referência para a construção de sua identidade pessoal e 

social, de seu status socioeconômico. Insere-o (a) na sua classe social, oferece-lhe 

possibilidade concreta de existência e desenvolvimento”. Todo jovem que estuda poderia 

ter direito de preparar-se para o trabalho e vice-versa, pois é estudando, como se constatou 

neste estudo, que o jovem busca compreensão para sua vida, incrementa seu trabalho, 

satisfaz sua ânsia pela autonomia; é trabalhando dignamente que o jovem adquire 

liberdade: é reconhecido, reconhece-se como cidadão que não apenas está no mundo, mas 

como sujeito que está com o mundo.  
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