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Este	segundo	número	da	Revista	
da	 Juventude	da	CUT	 traz	dois	 as-
suntos:	a	celebração	dos	quinze	anos	
da	organização	da	 juventude	no	 in-
terior	da	Central	e	o	debate	sobre	
o	desemprego	e	a	precarização	do	
trabalho	juvenil.

Na	 primeira	 parte,	 	 apresenta-
mos	um	balanço	sucinto	do	que	foi	
acumulado	pela	CUT	em	 relação	à	
organização	sindical	de	jovens	desde	
1997,	quando	 foi	 criado	o	Coletivo	
Nacional	 de	 Juventude	 da	 Central.	
Mais	 do	 que	 um	 balanço,	 procura-
mos	 apresentar	 alguns	 apontamen-
tos	para	o	futuro.	

Na	segunda	parte	da	publicação,	

abordamos	 a	 importância	 de	 polí-
ticas	de	Estado	para	o	combate	ao	
desemprego	 e	 à	 precarização	 do	
trabalho	de	jovens.	

Esperamos	 que	 este	 material	
sirva	 como	 subsídios	 para	 nossos	
dirigentes	e	militantes	CUTistas	não	
apenas	 para	 o	 debate,	 mas	 para	 a	
elaboração	 de	 propostas	 e	 ações	
que	contribuam	para	a	 implantação	
de	 políticas	 publicas	 efetivas	 para	 a	
juventude.

Boa	leitura	a	todas	e	a	todos.

Saudações	jovens	CUTistas,

Rosana Sousa 
Secretária de Juventude

Artur Henrique
Presidente

Quintino Severo
Secretário-Geral

APRESENTAÇÃO

“A ação no presente se apropria do passado
   para construir um futuro melhor.”
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Em	 2012	 completam-se	 quin-
ze	 anos	 de	 organização	 da	 ju-
ventude	 na	Central	Única	 dos	

Trabalhadores,	celebrados	com	esta	
publicação	 que	 traz,	 além	 de	 um	
breve	histórico,	 um	balanço	da	or-
ganização	atual	 e	 alguns	desafios	 a	
serem	superados,	para	que	a	maior	
central	sindical	do	país	avance	rumo	
à	organização	da	maioria	da	classe	
trabalhadora	 brasileira,	 tendo	 a	 ju-
ventude	 trabalhadora	 como	 seg-
mento	estratégico.

QUINZE
ANOS
DE ORGANIZAÇÃO
DA JUVENTUDE
DA CUT

APRESENTAÇÃO
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O	 tema	 juventude	 trabalhado-
ra,	apesar	de	citado	em	resoluções	
da	CUT	 desde	 a	 década	 de	 1980,	
assume	lugar	na	agenda	da	Central	
apenas	nos	anos	2000.	O	Coletivo	
Nacional	de	Juventude	da	CUT,	em-
bora	tenha	sido	criado	em	1997,	so-
mente	em	2007,	dez	anos	após	sua	
constituição,	 consegue	 definir	 uma	
pauta	 de	 reivindicações,	 organizar	
um	 programa	 de	 ação1	 e	 consoli-
dar	 um	 lugar	 na	 formação	 sindical	
em	âmbito	nacional2.	Nesse	mesmo	
ano,	foi	realizado	o	III	Encontro	Na-
cional	da	 Juventude	Trabalhadora	e	
a	 I	Conferência	Livre	da	 Juventude	

da	 CUT	 –	 esta	 última	 como	 fase	
preparatória	 para	 a	 I	 Conferência	
Nacional	 de	 Juventude,	 realizada	
pelo	Governo	Federal	 em	abril	 de	
2008.

Até	então,	a	 juventude	era	ape-
nas	 citada	 nas	 resoluções	 congres-
suais	 como	 o	 setor	 atingido	 pelo	
desemprego	e	pela	precarização	do	
mercado	de	trabalho3.	Com	a	forma-
ção	do	Coletivo	Nacional,	passou-se	
a	tratar	da	importância	da	organiza-
ção	deste	segmento	para	fortalecer	
a	 ação	 sindical.	 Permitiu,	 ainda,	 que	
a	CUT	 iniciasse	 o	 debate	 sobre	 as	

O Coletivo Nacional de
Juventude da CUT

1	O	saldo	político	está	expresso	na	Resolução	do	III	Encontro	(cf.	Silva,	Adriano	Soares	da	&	Bernardo,	
Paula	Cristina	(2007).	As	juventudes	nas	resoluções	dos	Congressos	e	Plenárias	da	CUT:	o	processo	
de	construção	de	um	sujeito	histórico	e	de	uma	pauta	de	reivindicações.	In:	Bernardo,	Paula	Cristina	
(Org).	Juventudes	em	debate:	Sindicalismo	e	mercado	de	trabalho.	São	Paulo:	CUT.)	e	na	Resolução	
da	Direção	Nacional	da	CUT	de	6	e	7	de	dezembro	de	2007,	disponível	em	www.cut.org.br

2	A	partir	do	Projeto	de	Formação	Sindical	Juventude,	Sindicalismo	e	Inclusão	Social,	que	teve	apoio	
financeiro	da	DGB,	central	sindical	alemã,	os	dirigentes	jovens	começaram	a	ter	acesso	à	formação	
sindical	com	metodologia	e	conteúdo	voltados	para	esse	público	específico.	
3	Silva	&	Bernardo	(2007),	op.cit.	
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especificidades	 da	 exploração	 do	
trabalho	juvenil	no	interior	do	mer-
cado	de	 trabalho	deteriorado	e	no	
contexto	 de	 uma	 economia	 estag-
nada.	 No	 9º	 Congresso	 Nacional	
da	CUT,	realizado	em	2006,	foi	feito	
um	balanço	da	ação	internacional,	da	
ampliação	de	 coletivos	nos	estados	
e	nos	ramos,	e	aprovada	a	campanha	
nacional	de	sindicalização	de	jovens,	
ainda	não	realizada.

Apesar	dos	avanços,	algumas	di-
ficuldades	para	implementar	o	con-
junto	 das	 resoluções	 deste	 setor	
permaneceram:

[...] O Coletivo de Juventude, vincu-
lado à Secretaria de Políticas So-
ciais, ainda não conquistou sua au-
tonomia política e financeira. Mais 
que isso, não consolidou sua estru-
tura nacionalmente, pois dos 12 
coletivos existentes nas estaduais 
da CUT e dos seis coletivos nos ra-
mos, nem todos funcionam. Os que 
estão na ativa enfrentam uma sé-
rie de dificuldades para manter um 
trabalho permanente: falta de es-
trutura, de recursos, falta de jovens 
liberados que priorizem a militân-
cia, e ainda há ausência de agenda 
e estratégia que fundamentem a 
construção de uma pauta política 
que oriente a intervenção da juven-
tude sindicalista4.

Como	requisito	para	apresentar	
propostas	à	I	Conferência	Nacional	
de	 Juventude,	 a	 CUT	 realizou	 a	 I	
Conferência	 Livre	da	 Juventude	da	
CUT,	nos	dias	24	e	25	de	novembro	
de	2007.	A	resolução	da	Conferên-
cia	 Livre	 apresenta	 reivindicações	

que	vão	desde	o	fortalecimento	da	
previdência	social	até	propostas	de	
proteção	social	dos	jovens	no	mer-
cado	 de	 trabalho.	A	 novidade	 é	 a	
incorporação	na	agenda	da	CUT	da	
proposta	 de	 políticas	 públicas	 que	
promovam	o	adiamento	da	entrada	
de	jovens	no	mercado	de	trabalho,	
por	meio	do	investimento	em	edu-
cação	e	em	programas	de	 transfe-
rência	de	renda.	

A	diretriz	aprovada,	que	 funda-
menta	o	conjunto	da	pauta,	afirma	
a	defesa	de:

Políticas de Estado voltadas para: 
o retardamento da entrada do jo-
vem no mercado de trabalho e, por 
outro lado, alterar positivamente o 
atual padrão de inserção ocupa-
cional da juventude brasileira (ga-
rantir a formalização, manutenção 
e ampliação dos direitos trabalhis-
tas e sociais, bem como, uma jor-
nada de trabalho compatível com 
os estudos)5.

Na	 12ª	 Plenária	 Estatutária	 da	
CUT	(2008)	foi	aprovada	a	criação	
da	 Secretaria	 de	 Juventude.	 Seus	
ocupantes	na	CUT	Nacional	e	nas	
Estaduais	 da	 CUT	 foram	 eleitos/
as	 no	 processo	 do	 10º	CONCUT	
(agosto	de	2009).	Legitimar	o	tema	
juventude	no	âmbito	da	direção	da	
Central	 foi	 um	 passo	 fundamental	
para	que	a	CUT	passasse	a	assumir	
as	lutas	da	juventude	brasileira	com	
sentido	 estratégico,	 de	 disputa	 de	
hegemonia	na	sociedade.	A	criação	
de	secretarias	de	 juventude	foi	um	
marco	 para	 esse	 processo,	 porém,	
não	é	suficiente.

4	Idem,	p.102.
5	CUT	(2007),	Resolução	da	Direção	Nacional	de	6	e	7	de	dezembro,	Anexo.
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A	Resolução	do	10º	CONCUT	
declarou	o	desafio:	

[...] a construção e o fortalecimen-
to de coletivos de juventude em todos 

os estados e ramos da CUT serão im-
prescindíveis para enraizar a agenda 
política da juventude cutista nas di-
reções e nas bases6.

Nesses	 quinze	 anos,	 consolida-
mos	a	organização	da	juventude	sin-
dical	na	grande	maioria	dos	estados	
e	ramos	da	CUT.	Foram	dezenas	de	
encontros	 estaduais,	 de	 confede-
rações	 e	 federações	 nacionais	 que	
reuniram	jovens	sindicalistas	e	traba-
lhadores/as	da	base.	As	atividades	de	
juventude	organizadas	pelos	sindica-
tos	 parecem	 borbulhar	 em	 todo	 o	
país.	Cada	vez	mais,	os/as	dirigentes	
sindicais	percebem	a	importância	de	
organizar	 esse	 segmento	 da	 classe	
trabalhadora.	

A	CUT	assumiu	uma	 legitimida-
de	 internacional	 na	 área	 da	 juven-
tude	 incomparável	 com	 qualquer	
outra	organização	 sindical	brasileira.	
Coordenamos	 a	 Comissão	 de	 Jo-
vens	da	Coordenadora	das	Centrais	

Sindicais	do	Cone	Sul	(CCSCS),	so-
mos	 frequentemente	 convidados	
para	 participar	 das	 atividades	 das	
juventudes	 de	 centrais	 sindicais	 de	
várias	partes	do	mundo	e,	em	2012,	
a	CUT	 foi	eleita	membro	 titular	da	
Comissão	de	 Jovens	da	Confedera-
ção	Sindical	dos	Trabalhadores	e	Tra-
balhadoras	das	Américas	(CSA).

Acumulamos	 uma	 referência	
política	 também	 para	 a	 juventude	
organizada	 do	 Brasil.	 Pela	 segun-
da	 eleição	 consecutiva,	 a	CUT	é	 a	
única	central	sindical	brasileira	a	ser	
eleita	para	a	chamada	cadeira	cheia	
do	Conselho	Nacional	de	 Juventu-
de	(CONJUVE).	Significa	que	nossa	
central	preenche	a	 titularidade	e	a	
suplência	do	Conselho,	enquanto	as	
demais	centrais	 farão	 revezamento	

Um movimento sindical jovem

6	CUT	(2009).	Caderno	de	Resoluções	10º	CONCUT.	São	Paulo.
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entre	si	durante	o	mandato.

Em	todos	esses	espaços	amplifi-
camos	a	importância	de	multiplicar	a	
experiência	de	construção	de	agen-
das	 de	 promoção	 do	 trabalho	 de-
cente	de	 jovens.	A	CUT	teve	papel	
central	na	proposição	e	negociação	
da	 Agenda	 Nacional	 de	 Trabalho	
Decente	para	a	Juventude	do	Brasil,	
lançada	em	2010.

Hoje,	 a	 CUT	 é	 referência	 para	
os	principais	movimentos	sociais	 ju-
venis	no	que	diz	respeito	ao	debate	
sobre	desenvolvimento	e	o	trabalho	
de	 jovens.	O	movimento	estudantil,	
a	 juventude	 rural,	 a	 Pastoral	 da	 Ju-
ventude,	 a	 juventude	 negra,	 dentre	
muitos	outros,	fortalecem	essa	refe-
rência	política	da	CUT.

Dado	 todo	 esse	 acúmulo,	 assu-
mimos,	de	forma	ousada,	a	constru-
ção	do	principal	encontro	das	juven-
tudes	organizadas	do	país:	o	Festival	
Latino	 Americano	 das	 Juventudes	
em	 Fortaleza.	 Contribuímos	 com	 a	
mobilização	nacional	e	internacional,	
com	a	 formulação	da	política	orga-
nizativa	e	com	a	realização	de	ativi-
dades	nos	Festivais	já	realizados.	No	
primeiro	 Festival	 (2010),	 coordena-
mos	a	formulação	da	Plataforma	das	
Juventudes	 para	 as	 Eleições,	 docu-
mento	 que	 foi	 assinado	 pelas	 prin-
cipais	organizações	de	juventude	do	

país.	No	segundo,	em	2011,	iniciamos	
o	debate	conjunto	entre	as	organi-
zações	 juvenis	 sobre	 a	Conferência	
Rio+20.	Até	então,	cada	organização	
fazia	seu	próprio	debate	sobre	essa	
agenda	–	pelo	menos	aquelas	que	a	
debatiam.

Essa	referência	provocou	a	 indi-
cação	unânime	da	CUT	para	repre-
sentar	 a	 juventude	 na	 organização	
das	mobilizações	populares	da	Con-
ferência.	Pautamos	a	importância	do	
desenvolvimento	 sustentável	 para	 a	
juventude	e	organizamos	a	crítica	à	
ideia	 de	 uma	 economia	 verde	 que	
mercantiliza	 a	 natureza,	 produzindo	
saídas	à	crise	ambiental	pela	via	do	
mercado.

Importante,	ainda,	ressaltar	o	lu-
gar	 da	 atuação	 da	 JCUT	 nas	 redes	
sociais.	Assumimos	o	espaço	virtual	
como	mais	uma	ferramenta	de	luta.	
As	 redes	 sociais	 tem	 amplificado	 a	
convocação	 da	 CUT	 para	 as	 lutas	
e	 para	 a	 divulgação	 e	 compartilha-
mento	de	nossas	posições.	Os	perfis	
da	Juventude	da	CUT	no	Facebook	
(facebook.com/juventudeCUT)	e	no	
Twitter	(twitter.com/juventudeCUT)	
são	seguidos	por	milhares	de	pesso-
as	e	participam	ativamente	das	ações	
de	 mobilização	 virtual.	 O	 próximo	
passo,	fundamental,	é	o	engajamento	
da	JCUT	nas	lutas	pela	democratiza-
ção	da	comunicação	no	país.
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Desde	a	década	passada,	orien-
tada	pela	mudança	de	período	polí-
tico	em	nosso	país,	a	CUT	assumiu	
a	 estratégia	 de	 disputar	 os	 rumos	
do	desenvolvimento	nacional.	Trata-
-se	 de	 uma	 disputa	 de	 hegemonia	
com	 o	 capital	 financeiro,	 com	 os	
grandes	 meios	 de	 comunicação	 e	
com	os	 setores	neoliberais	organi-
zados,	que	dão	base	política	para	o	
bloqueio	às	mudanças.	Nossa	Cen-
tral	 tem	 construído	 a	 Jornada	Na-
cional	 pelo	 Desenvolvimento	 com	
Distribuição	de	Renda	e	Valorização	
do	Trabalho	para	organizar	o	movi-
mento	 sindical	 CUTista	 nesta	 luta	
e	 dialogar	 com	 a	 sociedade	 sobre	
nossas	bandeiras.

Nessa	estratégia,	é	fundamental	
organizar	a	juventude	brasileira	para	
consolidar	 a	 vitória	 democrática	 e	
popular.	A	maioria	dessa	 juventude	
é	trabalhadora,	porque	já	está	inse-
rida	no	mercado	de	trabalho	(ocu-
pada	ou	à	procura	de	ocupação).	A	
maior	 central	 sindical	 do	 país	 tem	
um	 papel	 histórico	 de	 organizar	

esse	segmento	e,	assim,	inserir	suas	
demandas	no	plano	de	luta	sindical.	

No	entanto,	verificamos	as	difi-
culdades	 encontradas	 para	 aproxi-
má-los	 dos	 sindicatos.	 Ao	 mesmo	
tempo,	nos	deparamos	com	a	difi-
culdade	de	renovação	das	direções	
sindicais.	São	dois	desafios	que	não	
serão	superados	sem	atualizar	a	es-
tratégia	 sindical	 da	CUT,	 hoje	 arti-
culada	em	dois	eixos	centrais:	forta-
lecer	a	concepção	sindical	CUTista	
e	disputar	hegemonia	na	sociedade.

Para	 fortalecer	 a	 organização	
sindical	 de	 jovens,	 a	CUT	publicou	
a	 revista	A	 Juventude	da	CUT	e	 a	
Aventura	 da	 Organização	 Sindical.	
Em	formato	de	história	em	quadri-
nhos,	apresentamos	os	passos	para	
planejar	um	encontro	de	jovens	tra-
balhadores/as.	Ela	tem	sido	utilizada	
pelas	Escolas	de	Formação	Sindical	
da	 CUT.	 É	 necessário	 reorientar	 a	
luta	sindical	de	forma	a	representar	
os	 interesses	 da	 maioria	 da	 classe	
trabalhadora	 do	 nosso	 país,	 e	 não	
apenas	daqueles	que	 já	estão	 inse-
ridos	 no	 mundo	 dos	 direitos	 vin-
culados	 ao	 trabalho.	A	 maioria	 da	
juventude	 trabalhadora	 brasileira	
está	ocupada	em	tarefas	precariza-
das.	Não	conseguiremos	organizá-la	
e	representá-la	se	permanecermos	
limitados	aos	que	possuem	carteira	
de	trabalho	assinada.	É	um	exercício	
de	atualização	da	prática	sindical.	

Para	avançar	na	disputa	de	hege-
monia	na	sociedade,	guiada	por	um	
outro	modelo	de	desenvolvimento,	
é	 necessário	 recuperar	 o	 sentido	
das	políticas	 sociais	 e	do	papel	 do	
Estado.	 Nossa	 juventude	 necessita	

Já não somos os mesmos, nem 
vivemos como nossos pais

12

Cartilha da Juventude.indd   10 18/06/12   16:22



13

de	proteção	social.	Ela	se	encontra	
desprotegida	frente	à	 lógica	explo-
radora	do	empresariado,	que	busca	
aumentar	sua	taxa	de	lucro	amplian-
do	a	precarização	do	trabalho	-	do	
trabalho	 de	 jovens,	 especialmente.	
Ela	também	está	desprotegida	pela	
baixa	renda	de	suas	 famílias	e	pela	
ausência	 de	 políticas	 públicas	 que	
desonerem	 alguns	 custos	 de	 sua	
vida	 social,	 como	 transporte	públi-
co,	estudos,	lazer,	alimentação.

O	 fortalecimento	 do	 Estado	 é	
imprescindível	 para	 garantir	 a	 uni-
versalização	de	políticas	sociais	que	
permitam	proteger	nossa	juventude	
diante	 da	 imposição	 da	 busca	 por	
trabalho.	 Criar	 uma	 plataforma	 de	
luta	juvenil	que	apresente	as	reivin-
dicações	para	reverter	a	atual	situa-
ção	é	uma	tarefa	urgente	assumida	
pela	CUT.

Com	 a	 criação	 da	 SNJ-CUT,	
nossa	 Central	 desenvolve	 maiores	
condições	de	atingir	esses	desafios.	
Para	 tanto,	 ela	 não	 pode	 ser	 uma	
pasta	 setorial,	 no	 sentido	 de	 dedi-
car-se	 às	 especificidades	 da	 condi-
ção	juvenil.	Ela	atingirá	seu	papel	na	
estratégia	 geral	 da	CUT	 se	 conse-
guir	 relacionar	 as	 bandeiras	 gerais	
de	luta	da	classe	trabalhadora	com	
as	questões	que	afetam	diretamen-
te	a	realidade	juvenil.	

Um	exemplo	disso	é	a	histórica	
luta	pela	redução	da	jornada	de	tra-
balho.	É	uma	bandeira	do	conjunto	
da	classe	trabalhadora,	mas	que	tem	
um	 impacto	 particular	 sobre	 a	 ju-
ventude.	 É	 tarefa	 da	 Juventude	 da	
CUT	traduzir	essa	bandeira	em	sua	
face	 juvenil,	 ou	 seja,	 transformá-la	
em	uma	bandeira	de	luta	da	juven-
tude	brasileira.	Reduzir	a	 jornada	é	
gerar	 emprego	 e	 é	 também	 gerar	
tempo	livre.	É	fundamental	para	os	
jovens	estudantes	que	precisam	tra-

balhar	e	que	são	obrigados	a	aban-
donar	a	escola	porque	a	jornada	de	
trabalho	desabilita-o	 a	 raciocinar,	 a	
produzir	conhecimento,	a	chegar	no	
horário	da	aula.

Outro	exemplo	da	importância	
de	 relacionar	 a	 estratégia	 geral	 da	
CUT	com	a	plataforma	 juvenil	 é	 a	
aliança	com	os	movimentos	sociais	
do	campo	democrático	e	popular.	A	
agenda	de	lutas	construída	em	uni-
dade	entre	esses	movimentos	 terá	
muito	mais	vigor	no	interior	do	mo-
vimento	 sindical	 se	 for	 apropriada	
pela	CUT.	

Por	fim,	é	importante	ressaltar	a	
contribuição	 possível	 da	 SNJ-CUT	
e	do	conjunto	da	juventude	sindical	
nesse	 período	 que	 se	 abre.	A	 pro-
vocação	desafiadora	 é	de	 construir	
uma	nova	geração	sindical	em	nos-
so	país.	Nova	não	apenas	no	que	diz	
respeito	 à	 idade,	mas	 nova	 em	 sua	
forma	 de	 construir	 política	 sindical,	
em	seu	potencial	criativo	para	orga-
nizar	a	maioria	da	classe	trabalhadora	
e	de	romper	com	as	formas	autori-
tárias,	burocráticas	e	opressoras	que	
ainda	 estão	 arraigadas	 na	 estrutura	
sindical,	apesar	da	incansável	luta	do	
sindicalismo	 combativo	 e	 militante	
da	Central	Única	dos	Trabalhadores.
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POR UMA POLÍTICA DE ESTADO 
CONTRA O DESEMPREGO E A 

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 
DE JOVENS1

1	Artigo	originalmente	publicado	em	“Global	Jobs	Pact	for	Youth-	Search	for	a	Political	and	Economic	
Framework”	–	Fundação	Friedrich	Ebert	-,	por	ocasião	da	reunião	do	G20.

2	 Sociólogo,	 especialista	 em	Economia	 do	Trabalho	 e	 Sindicalismo	 (Centro	 de	 Estudos	 Sindicais	
e	 Economia	 do	Trabalho/Universidade	 Estadual	 de	 Campinas),	Assessor	 da	 Central	 Única	 dos	
Trabalhadores	(CUT-Brasil),	autor	do	livro	Juventude	e	Ação	Sindical:	crítica	ao	trabalho	indecente.	
Rio	de	 Janeiro:	Letra	e	 Imagem,	2010	 (Disponível	para	download	em	http://letraeimagem.com.br/
novo/2011/02/juventude-e-acao-sindical-critica-ao-trabalho-indecente/).

Anderson	Campos2

A	 opção	 brasileira	 de	 desen-
volvimento	do	período	2003-2010	
se	 traduziu	 num	 cenário	 benéfico	
para	 o	 mercado	 de	 trabalho	 no	
país.	 Dentre	 os	 principais	 indica-
dores,	 constam:	 o	 crescimento	 da	
ocupação,	 a	 queda	 do	 desempre-
go,	o	aumento	da	formalização	e	o	
significativo	 aumento	 da	massa	 sa-
larial,	 ainda	 que	 com	 recuperação	
em	ritmo	menor	do	 salário	médio	
(DIEESE-CUT,	2011).

Desde	 2003,	 ocorre	 a	 recupe-
ração	 dos	 índices	 de	 emprego,	 da	
renda	 do	 trabalho	 e	 do	 papel	 do	
Estado	no	desenvolvimento	econô-
mico	 e	 no	 provimento	 de	 políticas	
sociais.	 Uma	 agenda	 antineoliberal	

toma	 desenvoltura	 no	 Brasil	 e	 em	
diversos	países	da	América	Latina.	O	
Brasil	 vivencia	 avanços	 importantes	
nas	condições	de	vida	de	gigantescas	
parcelas	do	povo	brasileiro.	

A	 estratégia	 macroeconômica	
articulou	 o	 desenvolvimento	 social	
ao	 crescimento	 econômico,	 à	 gera-
ção	de	emprego	e	renda,	à	valoriza-
ção	do	salário	mínimo,	ao	gasto	so-
cial	e	ao	avanço	de	políticas	voltadas	
para	o	combate	à	pobreza.

Com	efeito,	 a	 estratégia	 do	de-
senvolvimento	 social	 do	 governo	
brasileiro	 fez	 cair	 a	 taxa	 de	 pobre-
za	para	bem	menos	de	um	terço	da	
população	(Pochmann,	2010).

Desenvolvimento social recente no Brasil
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Mesmo	com	a	expansão	do	em-
prego	no	Brasil,	permaneceram	into-
cadas	 lacunas	 importantes	 no	 atual	
modelo	 de	 desenvolvimento,	 par-
ticularmente,	 a	 dimensão	 da	 valori-
zação	do	trabalho.	Ainda	é	bastante	
elevado	 o	 índice	 de	 informalidade	
dos	 contratos	de	 trabalho,	 a	 rotati-
vidade	 nas	 ocupações	 tem	 dimen-
sões	 superiores	à	média	mundial,	o	
uso	 indiscriminado	 das	 terceiriza-
ções	 produz	 redução	 de	 direitos	 e	
da	 renda	 do	 trabalho	 e	 permane-
cem	crescentes	os	efeitos	negativos	
do	 trabalho	 sobre	 a	 saúde	 dos(as)	
trabalhadores(as).	 Soma-se	 a	 esse	
quadro	 negativo	 a	 permanência	 da	
desigualdade	 de	 oportunidades	 no	
interior	 do	 mercado	 de	 trabalho	
quando	se	trata	de	trabalhadores(as)	
negros(as),	mulheres	e	jovens.

Uma	 das	 marcas	 centrais	 dei-
xadas	pelo	período	neoliberal	 foi	o	
fortalecimento	da	regulação	privada	
das	 relações	 de	 trabalho	 (Oliveira,	
2002;	Pochmann,	2001;	Krein,	1999).	
A	 visão	 flexibilizadora	 do	 projeto	

neoliberal	 conduziu	a	mudanças	no	
papel	do	Estado	e	na	 legislação	do	
trabalho.	A	 resolução	 dos	 conflitos	
entre	 capital	 e	 trabalho	 foi	 subme-
tida,	ainda	mais,	às	vontades	do	em-
pregador,	que	teve	seu	poder	dema-
siadamente	ampliado.

Nos	 anos	 1990,	 há	 uma	 impor-
tante	mudança	no	papel	do	Estado	
como	 promotor	 das	 condições	 de	
funcionamento	 do	 mercado,	 des-
regulamentando	 ou	 re-regulamen-
tando	 a	 economia,	 as	 finanças	 e	 o	
trabalho.	 Ou	 seja,	 há	 uma	 redução	
do	seu	papel	de	diminuir	 a	assime-
tria	natural	da	relação	entre	capital	e	
trabalho,	de	sua	participação	na	pro-
dução	de	bens	e	serviços	e	de	seu	
poder	de	intervenção	para	orientar	
o	desenvolvimento	econômico	e	so-
cial	do	país	(Krein,	2007).

Nesse	quadro,	 no	qual	 se	 com-
bina	 a	 recuperação	 do	 emprego	 e	
a	 permanência	 da	 precarização	 nas	
relações	de	trabalho,	encontramos	a	
juventude	brasileira.

Mais empregos num mercado de trabalho precarizado

Juventude brasileira é trabalhadora e entra muito cedo no 
mercado de trabalho 

A	 juventude	brasileira	é	uma	 ju-
ventude	 majoritariamente	 trabalha-
dora.	A	maioria	da	juventude	brasileira	

encontra-se	no	mercado	de	trabalho,	
seja	na	condição	de	empregados(as)	
ou	à	procura	de	emprego.
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Fonte:	IBGE/PNAD	2009	(Anuário	dos	Trabalhadores	2010-2011,	DIEESE)

Gráfico 1 | Distribuição	da	população	de	16	a	29	anos,	segundo	a	situação	
de	trabalho	e	de	estudo

Só estuda
14%

Outros
13%

Só trabalha e/ou
procura trabalho

55%

Estuda e trabalha e/ou
procura trabalho

18%

A	origem	social	é	determinante	
para	 as	 condições	 de	 inserção	 dos	
jovens	no	mercado	de	trabalho.	Cer-
ca	de	1/3	dos	jovens	brasileiros	po-
dem	 ser	 considerados	 pobres,	 uma	
vez	que	vivem	em	famílias	com	ren-
da	domiciliar	per	capita	de	até	meio	
salário	 mínimo3.	Verificando	 famílias	

com	renda	domiciliar	per	capita	en-
tre	 meio	 e	 dois	 salário	 mínimos,	 o	
percentual	chegava	a	60%	dos	jovens	
do	país.	As	 condições	 sociais	 verifi-
cadas	a	partir	da	 renda	das	 famílias	
impõem	 limites	 para	 escolha	 sobre	
o	momento	de	colocar	sua	força	de	
trabalho	à	venda.

Gráfico 2 | Distribuição	 dos	 ocupados	 pela	 idade	 em	 que	 começaram	 a	
trabalhar	–	Brasil	2006	(em	%)

Fonte:	DIEESE	(2008).	Anuário	dos	Trabalhadores	apud	Campos	(2010).

3	PNAD	2006,	citado	em	Campos	(2010).
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Mais	do	que	a	metade	dos	tra-
balhadores	 brasileiros	 começaram	
a	 trabalhar	 antes	 da	 idade	 legal-
mente	 permitida.	 Somam	 55%	 os	
atuais	trabalhadores	que	declaram	
ter	 ingressado	 no	 mundo	 do	 tra-
balho	antes	dos	14	anos	de	idade.	
Começa-se	a	trabalhar	muito	cedo	
no	Brasil.

A	 análise	 de	 Corrochano	 et	
al	 (2008)	 traz	 dados	 revelado-
res	 sobre	 a	 condenação	 precoce	
ao	 trabalho.	 Entre	 os	 jovens	 que	
só	 trabalham,	 os	 mais	 novos	 são	
também	 os	mais	 pobres.	Ou	 seja,	
quanto	 mais	 pobre	 for	 a	 família,	
mais	 cedo	 o	 jovem	 necessita	 en-
trar	 no	 mercado	 de	 trabalho.	 Ele	
acaba	 tornando-se	 uma	 fonte	 de	
renda	 extra	 para	 a	 família,	 como	
forma	de	contribuir	 com	a	 sobre-
vivência	 coletiva.	 Análise	 da	 OIT	
(2009)	sobre	a	situação	dos	jovens	
no	mercado	de	trabalho	brasileiro	
concluiu	que,	quanto	mais	precoce	
a	entrada	no	mercado	de	trabalho,	
mais	 precária	 tende	 a	 ser	 a	 inser-
ção	laboral	e	maior	o	prejuízo	para	
a	formação	educacional	das	pesso-
as,	contribuindo	para	a	reprodução	
da	situação	de	pobreza.

Os	 jovens	oriundos	de	famílias	
com	 as	 menores	 rendas	 abando-
nam	 mais	 cedo	 seus	 estudos,	 se	
comparados	 aos	 filhos	 de	 famílias	
com	 as	 maiores	 rendas.	 Eles	 são	

obrigados,	 pela	 condição	 econô-
mica	da	 família,	 a	dedicar	 integral-
mente	 o	 seu	 tempo	 ao	 trabalho.	
Segundo	o	Ministério	do	Trabalho	
e	Emprego	(MTE,	2010),	enquanto	
parte	considerável	dos	jovens	per-
tencentes	a	famílias	de	baixa	renda	
ainda	 ingressam	 no	 mercado	 de	
trabalho	aos	14	anos,	em	situação	
de	 trabalho	 ilegal,	 sem	 concluir	 o	
ensino	 fundamental,	 os	 jovens	 de	
renda	mais	 elevada	 ingressam	 aos	
18	 anos,	 principalmente	 em	 situa-
ções	de	trabalho	protegidas	e	ten-
do	completado	o	ensino	médio.

A	 elevação	 da	 renda	 das	 fa-
mílias	 constitui	 fator	 fundamental	
para	 reduzir	 a	 pressão	 sobre	 o	
trabalho	 precoce,	 ocasionado	 por	
necessidade	 de	 sobrevivência	 co-
letiva.	Se,	por	um	 lado,	é	 fato	que	
os	 jovens	 de	maior	 renda	 familiar	
inserem-se	 mais	 tarde	 no	 mer-
cado	 de	 trabalho,	 as	 políticas	 de	
elevação	da	 renda	das	 famílias,	 de	
elevação	do	emprego	adulto	e	de	
combate	 à	 pobreza	 têm	 exercido	
influência	sobre	a	redução	da	taxa	
de	participação	dos	jovens	adoles-
centes,	 ainda	 que	 moderada,	 nos	
anos	recentes.	A	queda	na	taxa	de	
participação	 foi	 provocada	 pela	
redução	da	entrada	de	adolescen-
tes	 (15-17	 anos)	 no	 mercado	 de	
trabalho.	 Segundo	 o	 IPEA	 (2009),	
houve	 redução	de	45%,	 em	1998,	
para	37%,	em	2008.

O desemprego juvenil no Brasil

O	 desemprego	 juvenil	 tem	
características	 específicas	 e	 mes-
mo	em	 situações	 de	 crescimento	
econômico	 permanece	 mais	 alto	

em	 relação	 ao	 desemprego	 dos	
adultos.	 Análises	 da	 OIT	 sobre	
desemprego	 juvenil	nos	países	da	
América	 Latina	 demonstram	 que,	Fonte:	DIEESE	(2008).	Anuário	dos	Trabalhadores	apud	Campos	(2010).
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embora	 necessário,	 o	 crescimen-
to	 econômico	 não	 resolve	 por	
si	 o	 problema	 do	 desemprego	
entre	 os	 jovens	 (OIT,	 2007).	 No	
caso	 brasileiro,	 o	 fenômeno	 do	
desemprego	 juvenil	 atinge	 mais	
for temente	 aqueles	 de	 mais	 bai-
xa	renda,	de	baixa	escolaridade,	as	
mulheres,	os	negros	e	os	morado-
res	de	áreas	urbanas	metropolita-
nas	(MTE,	2010).

A	taxa	de	desemprego	nas	fai-
xas	etárias	mais	 jovens	 sofreu	 for-
te	 elevação	 durante	 a	 década	 de	
1990.	 E,	 a	 despeito	do	quadro	de	
moderada	 recuperação	 do	 em-
prego	no	Brasil	nos	anos	recentes,	
ocorreu	aumento	do	desemprego	
juvenil.	Do	total	de	jovens	de	16	a	
29	anos,	50,5%	estavam	desempre-
gados	 em	 2009,	 diante	 da	 média	
de	 8,3%	 na	 taxa	 de	 desocupação	
(Gráfico	3).	A	principal	 caracterís-
tica	da	entrada	do	 jovem	no	mer-
cado	de	trabalho	é	sua	inserção	na	
condição	de	desempregado.	

De	 acordo	 com	 os	 dados	 so-
bre	o	desemprego	nas	regiões	me-
tropolitanas	 (DIEESE,	 2008),	 são	
os	 adolescentes,	 as	mulheres	e	os	
negros	os	mais	expostos	a	essa	si-
tuação.	 Ocorreu	 um	 processo	 de	
feminização	 do	 desemprego	 juve-
nil	 no	período	de	1998	 a	 2007:	 a	
maior	 parte	 dos	 desempregados	
jovens	 nas	 regiões	metropolitanas	
eram	 mulheres	 (56%).	 Os	 jovens	
negros,	por	sua	vez,	representam	a	
grande	maioria	dos	jovens	desem-
pregados	(56%)4.	

Analisando	a	literatura	sobre	as	

razões	da	elevada	taxa	de	desem-
prego	 juvenil,	 Corrochano	 (2011)	
encontrou	 explicações	 na	 própria	
esfera	 produtiva,	 tanto	 na	 oferta	
quanto	 na	 demanda	 de	 trabalho.	
Do	lado	da	oferta,	assinala	a	auto-
ra,	há	um	custo	menor	para	os	jo-
vens	em	abandonar	empregos,	de-
vido	aos	baixos	salários	e	à	menor	
probabilidade	de	manter	uma	famí-
lia	 quando	 comparados	 aos	 adul-
tos.	Esse	argumento	é	utilizado	na	
hora	de	demitir :	em	momentos	de	
retração,	as	razões	de	muitos	em-
pregadores	 para	 a	 demissão	 dos	
jovens	 se	 relacionam	 à	 percepção	
de	que	 teriam	menos	 responsabi-
lidades	 em	 relação	 a	 suas	 famílias.	
A	 autora	 observa,	 ainda,	 o	 fator	
econômico	 para	 o	 empregador :	
os	 custos	da	demissão	dos	 jovens	
são	menores	que	os	dos	adultos.	É	
mais	barato	demitir	um	jovem,	em	
momentos	de	retração	da	econo-
mia,	porque	ocorre

(...)	 menor	 investimento	 reali-
zado	 na	 qualificação	 e	 treinamen-
to	dos	 jovens,	menor	sujeição	dos	
jovens	 à	 legislação	 trabalhista	 e	
menos	 dispêndios	 com	 as	 indeni-
zações,	 dado	 o	 menor	 tempo	 de	
trabalho	(Corrochano,	2011).

A	 contaminação	 da	 economia	
brasileira	 pela	 crise	 internacio-
nal	 iniciada	 em	 outubro	 de	 2008	
acarretou	 importante	 inflexão	 do	
ciclo	de	expansão	produtiva	vivido	
pelo	 país,	 desde	o	 início	 da	 déca-
da.	O	mercado	de	trabalho	passou	
a	 acusar	 três	 importantes	 conse-
quências:	 desemprego,	 ocupação	
precária	e	rotatividade	(Pochmann,	

4	O	DIEESE	utilizou	a	faixa	etária	de	16	a	24	anos.	As	regiões	metropolitanas	pesquisadas	foram:	
São	Paulo,	Belo	Horizonte,	Porto	Alegre,	Recife,	Salvador	e	Distrito	Federal.
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2009).	Trata-se	 de	 reação	 empre-
sarial	 utilizando-se	 das	 demissões	
e	 da	 precarização	 dos	 contratos	
de	trabalho	como	mecanismos	de	
ajuste.

Os	 indicadores	 negativos	 do	
mercado	 de	 trabalho	 são	 enor-

memente	 multiplicados	 quando	
verificamos	 as	 faixas	 etárias	 infe-
riores.	 Como	 exemplo	 forte	 para	
sustentar	 essa	 afirmação,	 olhemos	
o	quadro	de	efeito	da	crise	econô-
mica	mundial	sobre	o	desemprego,	
comparando	os	anos	1995	e	2009	
(Gráfico	3).

Fonte:	Microdados	PNAD	1995	e	2009	/	DIEESE-CUT

Gráfico 3 | Taxa	de	desocupação	por	faixa	etária,	Brasil,	1995	e	2009,	em	%

A instabilidade do trabalho juvenil

Para	o	grupo	de	trabalhadores	
de	18	a	24	anos,	a	rotatividade	atin-
ge	 75%.	 Eles	 ficam,	 em	média,	 14	
meses	 no	 seu	 emprego	 e	 depois	

são	 demitidos.	 É	 um	 grupo	 etário	
consideravelmente	 fragilizado	 do	
ponto	 de	 vista	 da	 estabilidade	 no	
emprego	(DIEESE-CUT,	2011).
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Fonte:	Rais,	2009	e	Caged	2010.	
Elaboração:	Subseção	DIEESE-CUT	Nacional.

Gráfico 4 | Rotatividade	no	mercado	formal	de	trabalho,	por	faixa	etária,	
2010,	Brasil

O	empresariado	brasileiro,	dada	
a	sua	grande	liberdade	para	demitir	
em	massa,	eleva	as	taxas	de	rotativi-
dade	 no	 emprego	 como	 forma	 de	
ajuste	do	seu	custo	com	a	força	de	
trabalho.	Demitem	funcionários	que	
ganham	mais	 para	 contratar	outros	
com	 menores	 rendimentos.	 Essa	
recorrente	 prática	 acentuou-se	 nos	
anos	 de	 crescimento	 econômico.	
Segundo	 o	 DIEESE,	 a	 rotatividade	
da	mão-de-obra	passou	de	45%	em	
2001	para	53.8%	em	2010.	

Apesar	das	altas	 taxas	de	 rota-
tividade,	 que	 se	 mantém	 entre	 as	
mais	 altas	 na	 comparação	 inter-
nacional,	 praticamente	 não	 existe	
limitação	 à	 demissão	 no	 Brasil.	 A	
restrição	 é	meramente	 econômica	
(DIEESE-CUT,	2011).	A	Convenção	
158	da	OIT,	que	busca	 inibir	a	de-
missão	 imotivada,	está	em	 tramita-
ção	 no	 Congresso	 Nacional,	 onde	
tem	 sido	 rejeitada	 dada	 a	 grande	
força	do	setor	empresarial	no	par-
lamento	brasileiro.

O padrão de inserção ocupacional dos jovens brasileiros

Para	 os	 que	 conseguem	 uma	
ocupação,	 existem	 características	
do	padrão	de	inserção	ocupacional	
dos	jovens	brasileiros	que	demons-
tram	 o	 quão	 desfavorável	 é	 sua	

presença	 no	mercado	 de	 trabalho.	
Campos	 (2010)	 sintetizou	 alguns	
aspectos	 centrais	 desse	 padrão:	 os	
vínculos	de	trabalho	mais	precários,	
as	longas	jornadas,	o	peso	do	traba-

Cartilha da Juventude.indd   18 18/06/12   16:22



21

lho	doméstico,	os	impactos	sobre	a	
saúde	 e	 a	 remuneração	 abaixo	 de	
todas	as	médias.

OS VÍNCULOS DE TRABA-
LHO SÃO MAIS FRÁGEIS PARA 
O CONTRATO DE JOVENS. 

A	 flexibilização	 dos	 contratos	
de	 trabalho	 favorece	 o	 estabele-
cimento	 de	 relações	 disfarçadas	
de	 emprego.	 É	 disfarçada	 porque,	
apesar	da	contratação	não	ser	rea-
lizada	por	um	contrato	de	trabalho	
regular,	mantém	a	subordinação	nas	
relações	de	emprego,	mas	com	me-
nor	proteção	social,	porque	dribla	a	
regulamentação	do	emprego	vigen-
te	no	país	(KREIN,	2007).

Exemplo	 de	 fraude	 trabalhista	
para	 ampliar	 a	 exploração	 do	 tra-
balho	juvenil	é	a	utilização	desregu-
lada	dos	contratos	de	estágio.	Com	
a	ausência	de	mecanismos	eficazes	
de	fiscalização	das	relações	de	tra-
balho	 e	 o	 aumento	 da	 quantidade	
de	 jovens	em	busca	de	ocupações,	
houve	 a	 intensificação	 da	 explora-
ção	 do	 trabalho	 juvenil.	A	 contra-
tação	de	 estagiários	 foi	 um	 impor-
tante	mecanismo	para	utilização	da	
força	 de	 trabalho	 juvenil	 de	 forma	
fraudulenta,	no	que	diz	 respeito	às	
relações	laborais	(Campos,	2010).

A	 intermediação	 de	 contratos	
de	estágio	tornou-se	um	grande	ne-
gócio	a	partir	do	anos	1990,	com	a	
criação	de	empresas	privadas	espe-
cíficas	 para	 esse	 serviço	 (Campos,	
2010).	Houve	desvinculação	entre	o	
exercício	do	estágio	e	o	projeto	pe-
dagógico	das	instituições	de	ensino.	
E,	dadas	as	características	assumidas	
pela	 atividade	 do	 estágio	 (tempo	
integral;	 ausência	 de	 qualquer	 pre-
ocupação	pedagógica	por	parte	da	
empresa;	 desvinculação	 das	 tarefas	
executadas	 do	 conteúdo	 educa-

cional	 aprendido)	 trata-se	 de	 um	
ato	ilícito	da	empresa,	uma	vez	que	
verificam-se	todos	os	requisitos	de	
um	 vínculo	 de	 emprego:	 habituali-
dade,	 onerosidade,	 pessoalidade	 e	
subordinação	(DIEESE-CUT,	2008).

Apesar	 de	 a	 taxa	 de	 informali-
dade	ser	grande	para	todas	as	faixas	
etárias,	 chamamos	 a	 atenção	 para	
aqueles	 trabalhadores	 com	 até	 24	
anos:	 quase	 60%	 destes	 estão	 em	
ocupações	 precarizadas	 (DIEESE-
-CUT,	 2011).	A	 forte	 desigualdade	
racial	 também	 é	 explicitada	 nesse	
aspecto	 da	 precarização	 do	 traba-
lho	 juvenil.	A	 taxa	 de	 informalida-
de	atinge	51%	dos	 jovens	brancos,	
enquanto	entre	os	jovens	negros	o	
trabalho	 informal	 é	 realidade	 para	
69%	deles.

SÃO LONGAS AS JORNA-
DAS DE TRABALHO A QUE SÃO 
SUBMETIDOS OS JOVENS. 

O	 percentual	 de	 trabalhadores	
jovens	que	exercem	uma	jornada	de	
trabalho	 semanal	 acima	 de	 44	 ho-
ras	semanais	alcança	um	terço	(OIT,	
2009).	Ou	seja,	um	a	cada	três	tra-
balhadores	 jovens	 exercem	 jorna-
das	de	trabalho	acima	da	legalmen-
te	permitida.		A	consequência	mais	
imediata	 é	 não	 conciliação	 entre	
trabalho	e	estudo.	Apenas	15%	dos	
jovens	 que	 trabalham	 conseguem	
conciliar	 com	 os	 estudos.	 Os	 que	
conseguem	 realizar	 tal	 conciliação	
acabam	 dedicando	 praticamente	
todo	o	tempo	de	vida	ao	trabalho	
e	 ao	 estudo,	 sendo	 o	 tempo	 livre	
apenas	residual	(CARDOSO,	2009).

A DIVISÃO SEXUAL DO 
TRABALHO TEM UM PESO SIG-
NIFICATIVO NA EXPERIÊNCIA 
JUVENIL.

Impõe	 particularmente	 às	 jo-
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vens	mulheres	o	trabalho	reprodu-
tivo.	O	 trabalho	 doméstico	 remu-
nerado	é	uma	das	principais	formas	
de	inserção	ocupacional	das	jovens	
no	 mercado	 de	 trabalho	 (OIT,	
2007).	Já	o	trabalho	doméstico	não	
remunerado	 é	 a	 principal	 ocupa-
ção	das	jovens	que	não	estudam	e	
que	não	estão	no	mercado	de	tra-
balho	 (trabalhando	 ou	 procuran-
do	 trabalho).	 Estão	 condicionadas	
ao	 trabalho	 reprodutivo	–	 familiar	
e	 de	 cuidados.	 O	 crescimento	 da	
participação	das	mulheres	no	mer-
cado	 de	 trabalho	 não	 reduziu	 o	
tempo	que	elas	dedicam	às	tarefas	
domésticas,	 sendo	 que	 94%	 delas	
executam	trabalho	doméstico	não	
remunerado	(BRASIL,	2007).

A	 chamada	 “inatividade”	 juve-
nil	–	jovens	que	não	estudam,	não	
trabalham	 e	 não	 procuram	 traba-
lho	 –	 esconde	 uma	 situação	 de	
muito	trabalho,	principalmente	das	
jovens	mulheres,	que	constituem	a	
maioria	 nesse	 grupo	 (OIT,	 2009).	
Há	que	se	destacar,	mais	uma	vez,	
a	desigualdade	racial.	Nesse	grupo,	
há	 significativa	presença	de	 jovens	
negras	(44%).

A SITUAÇÃO DA SAÚDE 
DO TRABALHADOR JOVEM 
ALCANÇA ÍNDICE NEGATIVO 
ALARMANTE. 

Em	 2007,	 cerca	 de	 40%	 dos	
acidentes	 de	 trabalho	 registrados	
na	 Previdência	 Social	 vitimaram	
pessoas	com	até	29	anos	de	idade.	
Sendo	 obrigadas	 às	 piores	 condi-
ções	de	trabalho	e	dada	a	ausência	
de	mecanismos	fortes	de	proteção	
social,	 a	 juventude	 trabalhadora	
está	cada	vez	mais	sujeita	a	aciden-
tes	e	doenças	provocadas	pelo	tra-
balho	(CAMPOS,	2010).

A REMUNERAÇÃO DOS 

JOVENS É BAIXA, CONSE- 
QUÊNCIA DO GRAU DE PRE-
CARIZAÇÃO DOS POSTOS DE 
TRABALHO OCUPADOS POR 
ELES.

Se	 o	 principal	 motivo	 de	 sua	
entrada	no	mercado	de	trabalho	é	
a	possibilidade	de	complementar	a	
renda	 familiar,	“aceita-se”	 a	 remu-
neração	que	lhe	é	oferecida.	Esse/a	
jovem	 não	 está	 em	 condições	 de	
impor	 negociação	 nem	 tem	 infor-
mações	suficientes	para	tanto.

A	 juventude	rural,	por	sua	vez,	
representa	um	contingente	de	mais	
de	 8	milhões	 de	 pessoas.	 	A	 taxa	
de	 participação	 dos	 jovens	 rurais	
de	15	a	19	anos	atingiu	o	patamar	
de	60%,	enquanto	os	 jovens	urba-
nos	na	mesma	faixa	etária	possuem	
uma	taxa	de	48%.	A	partir	dos	20	
anos	 a	 taxa	 de	 participação	 dos	
jovens	 rurais	 e	 urbanos	 se	 iguala	
em	cerca	de	77%	(IPEA,	2009).	Os	
ocupados	com	idade	entre	15	e	29	
anos	constituem	32%	do	total	dos	
ocupados	em	atividades	rurais	em	
2007	(Ferreira	e	Alves,	2008).	

A	condição	social	da	juventude	
rural	brasileira	apresenta-se	com	o	
verdadeiro	 risco	 para	 reprodução	
da	 agricultura	 familiar.	 Principal-
mente	as	mulheres	jovens	têm	bus-
cado	 alternativas	 ao	 campo	 para	
construir	 projetos	 profissionais	
e	 de	 vida	 (Ferreira	 e	Alves,	 2008;	
Castro,	2009;	OIT,	2009).

A	 ausência	 de	 infraestrutura	
educacional	 nas	 regiões	 de	mora-
dia	e	as	limitações	para	o	acesso	à	
terra	 criam	 verdadeiros	 bloqueios	
para	 que	 a	 juventude	 rural	 possa	
optar	 em	 permanecer	 no	 campo.	
Verifica-se	grande	desigualdade	de	
acesso	e	continuidade	no	processo	
de	escolarização	dos	 jovens	rurais	
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em	relação	aos	urbanos.	De	acor-
do	com	a	PNERA5	2005,	para	57%	
dos	estudantes,	o	principal	meio	de	
transporte	utilizado	para	ir	à	esco-
la	 é	 percorrer	 o	 trajeto	 à	 pé,	 en-
quanto	 apenas	 27%	 têm	 acesso	 a	
transporte	escolar.	Com	a	falta	de	
terra,	diminui	o	escopo	de	opções	
de	 trabalho	no	campo	(Ferreira	e	
Alves,	2008).	Por	outro	lado,	viven-
ciam	 dificuldades	 de	 atuarem	 de	
forma	 compartilhada	 na	 terra	 de	
seus	pais	(Castro,	2009).

O	 padrão	 de	 inserção	 ocupa-
cional	 da	 juventude	 brasileira	 é,	
portanto,	 desfavorável	 aos	 jovens	
do	país.	Uma	consequência	impac-
tante	para	a	sua	trajetória	de	vida	
laboral	é	a	forte	ausência	de	prote-
ção	social	do	Estado.	Mas	também	
os	sindicatos,	agentes	de	proteção	
social	em	relação	à	tendência	pre-
datória	 da	 exploração	 do	 traba-
lho,	 não	 organizam	 a	maioria	 dos	
jovens	 da	 população	 economica-
mente	ativa.

5	Pesquisa	Nacional	da	Educação	na	Reforma	Agrária.

Políticas para juventude em relação ao trabalho

Gonzales	 (2009)	 sistematizou	
em	 três	 tipos	 as	políticas	de	 juven-
tude	 no	 que	 se	 refere	 ao	 trabalho:	
1)	 preparar	 para	 a	 transição,	 facili-
tar	 contratação	 e	 oferecer	 melho-
res	 oportunidades	 de	 trabalho;	 2)	
o	inverso,	prolongar	a	escolarização,	
desincentivar	a	entrada	no	mercado	
de	trabalho;	3)	regulamentar	a	parti-
cipação	dos	 jovens	no	mercado	de	
trabalho	e	conciliá-la	com	a	continui-
dade	dos	estudos.	

Segundo	avaliação	do	Ministério	
do	Trabalho	e	Emprego,	prevalecem	
no	Governo	Federal	as	políticas	vol-
tadas	a	oferecer	qualificação	profis-
sional	e	elevação	da	escolaridade:

Considerando	 o	 conjunto	 dos	
programas	do	Governo	Federal,	 fo-
cados	ou	com	interface	com	o	mer-
cado	de	trabalho,	é	possível	entrever	
que	estamos	distantes	de	uma	polí-
tica	estrutural	de	emprego	para	 jo-
vens.	(...)	Percebe-se	que,	no	campo	

do	 trabalho,	 prevalecem	programas	
de	 caráter	 focalizado	 que,	 embora	
importantes,	 não	 dizem	 respeito	 à	
problemática	do	trabalho	para	a	ju-
ventude	como	um	todo,	tendo	tem-
po	 e	 público	 determinados	 (MTE,	
2010,	grifo	meu).

As	políticas	para	a	juventude	re-
lacionadas	ao	trabalho,	focalizadas	na	
qualificação	profissional,	acabam	por	
manter	o	falso	discurso	da	emprega-
bilidade.	É	uma	lógica	segundo	a	qual	
o	desemprego	é	problema	individual	
do	jovem	trabalhador.	É	ele	que	pre-
cisa	se	qualificar	para	poder	melhor	
competir	com	os	outros.	O	proble-
ma	do	desemprego	juvenil,	por	esse	
ponto	de	vista,	seria	uma	questão	de	
defasagem	entre	o	seu	aprendizado	
e	o	perfil	desejado	pelo	mercado.

Ainda	segundo	Gonzales	(2009),	
as	 iniciativas	 –	 já	 descartadas	 pelo	
Governo	 –	 que	 buscaram	 oferecer	
subvenção	econômica	como	incenti-
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vo	à	contratação	de	jovens	apresen-
tavam,	na	 realidade,	um	grave	 risco:	
a	 possibilidade	 de	 substituição	 de	
trabalhadores	 adultos	 por	 trabalha-
dores	jovens.	

Em	 relação	 à	 juventude	 rural,	
dois	programas	foram	desenvolvidos	
na	última	década,	pelo	Governo	Fe-
deral:	o	primeiro,	voltado	para	oferta	
de	 financiamento	 para	 compra	 de	
terra	(Nossa	Primeira	Terra)	e	o	se-
gundo,	uma	linha	de	crédito	facilita-
do,	destinado	aos	filhos	dos	agricul-
tores	 familiares	 (Pronaf	 Jovem).	 Em	
2012,	foi	lançado	o	Programa	Nacio-
nal	de	Educação	no	Campo	(Prona-
campo)	que	visa	ampliar	a	oferta	de	
educação	básica	e	 superior	para	 as	
populações	 rurais,	 com	 investimen-
tos	 em	 infraestrutura,	 transporte,	
construção	de	escolas	e	qualificação	
dos	profissionais	de	educação6.	

No	que	diz	respeito	às	ações	dos	
sindicatos,	 percebe-se	 que	 as	 ques-
tões	 relativas	às	garantias	do	traba-
lho	 do	 jovem	 têm	 presença	 ainda	
pequena	 no	 processo	 de	 negocia-
ção	coletiva.	No	Brasil,	a	negociação	
coletiva	 é	 de	 extrema	 importância	
para	determinação	de	regras	e	con-
dicionantes	das	relações	de	trabalho.	
Vários	dispositivos	legais	têm	origem	
em	direitos	adquiridos	nas	negocia-
ções	coletivas.

Uma	das	experiências	mais	pro-
missoras	 desenvolvida	 no	 Brasil	 foi	
a	 construção	 da	 Agenda	 Nacional	
de	Trabalho	Decente	 para	 Juventu-
de	 (ANTDJ).	 Foi	 formulada	 com	 a	
participação	 de	 representações	 go-
vernamentais,	 de	 trabalhadores,	 de	
empresários	e	do	Conselho	Nacio-

nal	de	 Juventude	e	 com	apoio	 téc-
nico	 do	 Escritório	 da	OIT	 no	 país.	
A	 ANTDJ,	 lançada	 em	 2010,	 está	
organizada	 em	 quatro	 eixos	 priori-
tários:	a)	mais	e	melhor	educação;	b)	
conciliação	 dos	 estudos,	 trabalho	 e	
vida	familiar ;	c)	inserção	ativa	e	digna	
no	mundo	do	trabalho;	d)	promoção	
do	diálogo	social	(MTE,	2010).

A	OIT	assumiu	importante	papel	
na	 década	 de	 2000,	 momento	 de	
crise	do	projeto	neoliberal	na	Amé-
rica	Latina	e	de	retomada	do	cresci-
mento	econômico.	Sua	 importância	
fundamenta-se	 pela	 orientação	 em	
torno	da	 internacionalização	de	um	
padrão	de	trabalho,	com	estabeleci-
mento	de	parâmetros	para	evitar	a	
concorrência	predatória	nesse	cam-
po	(Campos,	2010).	As	Convenções	
e	 Recomendações	 internacionais	
são	utilizadas	pelo	movimento	sindi-
cal	como	instrumentos	de	denúncia	
e	constrangimento	aos	governantes	
que	 não	 contribuem	 para	 cumpri-
-las.	 A	 recomendação	 internacional	
em	torno	da	promoção	do	trabalho	
decente	 é	 que	 o	 crescimento	 eco-
nômico	 seja	 gerador	 de	 empregos	
de	qualidade	com	proteção	social	e	
respeito	 aos	 direitos	 fundamentais	
do	trabalho.	

O	movimento	sindical	cumpriu	
papel	central	na	formulação	de	po-
líticas	 para	 essa	Agenda	 no	 Brasil.	
A	CUT	Brasil	definiu	como	centro	
da	sua	estratégia	a	disputa	do	mo-
delo	de	desenvolvimento	sustentá-
vel	com	valorização	do	trabalho	e	
distribuição	de	renda.	Dessa	forma,	
buscou	articular	tal	disputa	com	o	
conceito	 de	 trabalho	 decente	 da	
OIT,	que	busca	consolidar	a	noção	

6	Informações	sobre	o	Pronacampo	disponíveis	em	http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/03/20/
governo-lanca-programa-de-educacao-para-populacao-rural	e	sobre	os	programas	de	acesso	à	terra	e	
ao	crédito	para	jovens	rurais	em	www.mda.gov.br 
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de	emprego	de	qualidade	com	ga-
rantia	de	direitos,	ou	seja,	todas	as	
pessoas	que	vivem	do	seu	trabalho	
são	 sujeitos	 de	 direitos,	 proteção	
social,	 voz	 e	 representação	 (CUT,	
2011).	A	atuação	da	representação	
da	CUT	em	defesa	do	trabalho	de-
cente	para	a	juventude	foi	resulta-
do	direto	dessa	orientação.	

A	ANTDJ	 apresenta	 recomen-
dações	 importantes	 que,	 uma	 vez	

executadas,	 podem	 provocar	 mu-
danças	 substanciais	 sobre	 o	 mer-
cado	de	 trabalho,	 impactando	po-
sitivamente	 o	 padrão	 de	 inserção	
ocupacional	 juvenil.	 Trata-se	 de	
uma	boa	prática	para	ser	reprodu-
zida	ao	redor	do	mundo,	por	todos	
os	 governos	 que	 tenham	 a	 preo-
cupação	de	 garantir	 o	 desenvolvi-
mento	 integral	 da	 sua	 juventude,	
em	modelos	de	desenvolvimentos	
sustentáveis.

Políticas estruturantes contra o desemprego e a 
precarização do trabalho de jovens

As	 políticas	 de	 Estado	 que	 te-
nham	 como	 objetivo	 alterar	 o	 pa-
drão	 de	 inserção	 ocupacional	 da	
juventude	 no	mercado	 de	 trabalho	
devem	organizar-se	em	dois	sentidos.	
Por	um	lado,	a	regulação	pública	do	
trabalho	 precisa	 ser	 fortalecida	 de	
maneira	a	estruturar	o	quadro	geral	
do	mercado	de	trabalho.	Por	outro	
lado,	o	segundo	sentido	das	políticas	
voltadas	para	a	juventude	diz	respei-
to	ao	papel	insubstituível	do	Estado	
no	 provimento	 da	 proteção	 social7.	
É	 o	 Estado	 que	 pode	 garantir	 ins-
trumentos	fortes	de	proteção	social,	
seja	para	promover	condições	labo-
rais	 dignas,	 seja	 evitando	 a	 entrada	
precoce	 no	 mercado	 de	 trabalho.	
Esses	são	dois	sentidos	fundamentais	
de	uma	política	de	Estado	direciona-
da	à	juventude	(Campos,	2010).

Com	base	nesta	orientação,	po-
demos	 sistematizar	 algumas	 reco-
mendações	possíveis	 para	 construir	
políticas	estruturantes	 contra	o	de-
semprego	 e	 a	 precarização	 do	 tra-
balho	de	jovens:	

Proteção social

•	 Instituir	 políticas	 de	 assistên-
cia	 aos	 estudantes,	 com	 vistas	
a	garantir	sua	permanência	no	
ensino	 básico	 e	 superior	 até	
a	 conclusão	dos	estudos,	 com	
programas	 de	 transferência	
condicionada	 de	 renda	 e	 ini-
ciativas	 públicas	 que	 visem	 a	
desoneração	do	custo	de	vida	
dos	 estudantes	 (transporte,	
alimentação,	 esporte,	 inclusão	
digital);

7	A	 noção	 de	 direitos	 sociais	 foi	 fortemente	 reduzida	 a	 tal	 ponto	 pela	 agenda	 neoliberal	 que	 a	
concepção	de	proteção	social	foi	identificada	com	assistência	social:	proteção	social	é	direito	restrito	
aos	 grupos	 sociais	 considerados	 vulneráveis	 ou	 excluídos.	 Reverter	 essa	 concepção,	 tratando	 a	
proteção	como	direito	universal	faz	parte	de	uma	agenda	de	superação	do	neoliberalismo.
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•	 Fortalecer	o	financiamento	públi-
co	das	políticas	sociais	universais,	
maneira	pela	qual	pode	ocorrer	
a	desmercantilização	dos	direitos.	
Desmercantilizar	uma	política	de	
proteção	social	é	permitir	que	o	
bem	estar	não	dependa	de	rela-
ções	monetárias;

Regulação pública do trabalho

•	 Fortalecer	 a	 fiscalização	 pública	
do	 trabalho	 para	 o	 combate	 à	
discriminação,	de	forma	a	promo-
ver	a	igualdade	de	oportunidades	
e	 de	 tratamento	 no	mundo	do	
trabalho.	 As	 fraudes	 trabalhistas	
nos	contratos	de	jovens	e	as	dife-
renças	de	remuneração	por	ida-
de	 devem	 ser	 combatidas	 com	
forte	fiscalização	pública	do	Esta-
do	e	dos	sindicatos;

•	 Aperfeiçoar	 a	 legislação	 traba-
lhista	 de	 forma	 a	 permitir	 a	 li-
cença	 remunerada	para	fins	de	
educação	(conforme	a	Conven-
ção	140	da	OIT);

•	 Reduzir	 a	 jornada	 de	 trabalho	
para	 o	 conjunto	 dos	 trabalha-
dores,	 sem	redução	salarial.	No	
caso	dos	jovens,	a	proibição	legal	
do	uso	de	horas	extraordinárias	
é	uma	necessidade	para	garantir	
a	conciliação	com	os	estudos;

•	 Criar	 limites	 à	 liberdade	 em-
presarial	para	demitir	 trabalha-
dores,	 conforme	 a	 Convenção	
158	da	OIT;

•	 Promover	 ampla	 liberdade	 de	
organização	 sindical,	 através	 da	
garantia	do	direito	à	negociação	
coletiva	e	à	liberdade	de	organi-
zação	nos	locais	de	trabalho.	São	
instrumentos	fundamentais	para	
combater	 a	 precarização	 do	
trabalho	de	jovens	e	o	impacto	

dessa	situação	na	saúde	dos	jo-
vens	trabalhadores;

Participação nas decisões políticas

•	 Construir	de	forma	participativa	
as	 políticas	 que	 serão	 executa-
das	pelo	Estado.	A	realização	de	
conferências	 nacionais	 com	 a	
participação	da	juventude	orga-
nizada	 nas	 cidades	 e	 estados,	 a	
criação	de	conselhos	de	partici-
pação	popular,	a	organização	de	
fóruns	nacionais	e	regionais,	em	
seu	conjunto,	permitem	a	elabo-
ração	coletiva	e	democrática	de	
um	modelo	progressista	de	pro-
moção	da	emancipação	juvenil.

Os	 organismos	 internacionais	
têm	papel	importantíssimo	na	globa-
lização	 de	 direitos.	 É	 possível	 cons-
truir	 acordos	 internacionais	 basea-
dos	 nas	 premissas	 acima.	O	 centro	
de	 uma	 política	 com	 este	 objetivo	
é	a	responsabilização	do	Estado	no	
combate	à	desigualdade	social.

O	 grande	 desafio	 é	 inserir	 no	
modelo	de	desenvolvimento	a	com-
binação	 de	 políticas	 econômicas	 e	
sociais,	 conformando	 uma	 estratégia	
de	combate	à	precarização	do	traba-
lho	 juvenil.	O	desafio	estratégico	de	
combate	ao	desemprego	juvenil	não	
se	organiza	em	torno	da	geração	de	
mais	trabalho	para	a	juventude,	uma	
vez	que	ela	já	é	majoritariamente	tra-
balhadora.	As	ocupações,	no	entanto,	
são	majoritariamente	precárias.	Nes-
se	sentido,	a	redução	da	taxa	de	par-
ticipação	 de	 jovens	 no	mercado	 de	
trabalho	tem	impactos	mais	estrutu-
rantes	no	mercado	de	trabalho.	

Podemos	 falar	 na	 constituição	
de	 um	 direito	 imanente	 à	 juven-
tude:	 a	 garantia	 de	 optar	 sobre	 o	
momento	 que	 deseja	 inserir-se	 no	
mercado	de	trabalho.

Cartilha da Juventude.indd   24 18/06/12   16:22



27

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA
Brasil	(2007).	Tempo, trabalho e afazeres domésticos: um estudo com base nos dados da PNAD de 2001 
e 2005.	Brasília:	IBGE.

Campos	(2010),	Anderson.	Juventude e Ação Sindical: crítica ao trabalho indecente.	Rio	de	Janeiro:	Letra	e	Imagem.

Cardoso	(2009),	Ana	Claudia	Moreira.	Tempo de trabalho, tempos de não trabalho: disputas em torno da 
jornada do trabalhador. São	Paulo:	Annablume.	

Castro	et	al	(2009),	Elisa	Guaraná.	Os jovens estão indo embora? Juventude rural e a construção de um ator 
político.	Rio	de	Janeiro:	Mauad;	Seropédica:	EDUR.

Central	Única	dos	Trabalhadores	–	CUT	(2011).	Trabalho decente na estratégia da CUT.	São	Paulo:	CUT.	
Disponível	em	http://www.cut.org.br/publicacoes/3/cartilhas	

Corrochano	(2011),	Maria	Carla.	Trabalho	e	educação	no	tempo	da	juventude:	entre	dados	e	ações	públicas	no	
Brasil.	In:	Papa,	F.	C.	&	Freitas,	M.	V.	(org).	Juventude em pauta: políticas públicas no Brasil. São	Paulo:	Peirópolis.

Corrochano	et	al	(2008)	Maria	Carla.	Jovens e trabalho no Brasil: desigualdades e desafios para as políticas 
públicas.	São	Paulo:	ação	Educativa,	Instituto	ibi.

DIEESE	(2008).	Trajetórias da juventude nos mercados de trabalho metropolitanos. Mudanças na inserção 
entre 1998 e 2007.	São	Paulo.

DIEESE-CUT	(2008).	A nova regulamentação do estágio: após	a	aprovação	do	Projeto	de	Lei	2.419/07	no	
Congresso	e	antes	da	sanção	presidencial.	São	Paulo:	CUT	(mimeo).

DIEESE-CUT	(2011).	Mercado de trabalho e o desafio da organização sindical. São	Paulo	(mimeo).

Ferreira,	Brancolina	e	Alves,	Fábio	(2009).	Juventude	rural:	alguns	impasses	e	sua	importância	para	a	agricultura	
familiar.	In:	Castro,	J.	A.	&	Aquino,	L.	(org).	Juventude e políticas sociais no Brasil. Brasília,	Ipea.

Gonzales	(2009),	Roberto.	Políticas	de	emprego	para	jovens:	entrar	no	mercado	de	trabalho	é	a	saída?	In:	
Castro,	J.	A.	&	Aquino,	L.	(org). Juventude e políticas sociais no Brasil.	Brasília,	Ipea.

IPEA	(2009).	PNAD	2008:	primeiras	análises	(juventude).	Disponível	em	http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/
pdf/091203_ComuPres36.pdf	(acesso	em	março	de	2012).

Krein	(1999),	José	Dari.	Reforma	no	sistema	de	relações	de	trabalho	no	Brasil.	In:	Emprego e desenvolvimento 
tecnológico: artigos	dos	pesquisadores.	São	Paulo:	DIEESE;	Campinas:	CESIT/Unicamp.

________(2007).	Tendências recentes nas relações de emprego no Brasil.	Tese	(Doutorado).	Campinas:	
IE/Unicamp.

Ministério	do	Trabalho	e	Emprego	-	MTE	(2010).	Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude. 
Brasília,	 MTE.	 Disponível	 em	 http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D2E7318C8012FE53F261E58FB/
Agenda%20Nacional%20do%20Trabalho%20Decente%20para%20a%20Juventude.pdf	

OIT	(2007).	Trabajo decente y juventud: América Latina. Lima: Oficina	Regional	para	América	Latina	y	el	Caribe.

________	(2009).	Trabalho Decente e Juventude no Brasil.	Brasília,	Escritório	da	OIT	Brasil.

Oliveira	 (2002),	Marco	Antônio.	Política trabalhista e relações de trabalho no Brasil: da Era Vergas ao 
Governo FHC.	Tese	(Doutorado).	Campinas:	IE/Unicamp.

Pochmann	(2001),	Marcio.	A década dos mitos.	São	Paulo:	Contexto.

________	(2009).	O	trabalho	na	crise	econômica	no	Brasil:	primeiros	sinais.	Estudos Avançados,	vol.	23,	São	Paulo.

________	 (2010).	Desenvolvimento, trabalho e renda no Brasil:	Avanços	 recentes	 no	 emprego	 e	 na	
distribuição	dos	rendimentos.	São	Paulo:	Editora	Fundação	Perseu	Abramo.

Cartilha da Juventude.indd   25 18/06/12   16:22



28

Direção Executiva Nacional da CUT
Gestão 2009 - 2012

Presidente
Artur	Henrique	da	Silva	Santos

Secretário-Geral
Quintino	Marques	Severo

Secretário de Administração e 
Finanças

Vagner	Freitas	de	Moraes

Secretária de Combate ao Racismo
Maria	Júlia	Reis	Nogueira

Secretária de Comunicação
Rosane	Bertotti

Secretário de Formação
José	Celestino	Lourenço	(Tino)

Secretária da Juventude
Rosana	Sousa	de	Deus

Secretária de Meio Ambiente
Carmen	Helena	Ferreira	Foro

Secretária da Mulher Trabalhadora
Rosane	da	Silva

Secretário de Organização e 
Política Sindical

Jacy	Afonso	de	Melo

Secretário de Políticas Sociais
Expedito	Solaney	Pereira	de	

Magalhães

Secretário de Relações 
Internacionais

João	Antônio	Felício

Secretário de Relações do 
Trabalho

Manoel	Messias	Melo

Secretária da Saúde do Trabalhador
Junéia	Martins	Batista

Diretores(as) Executivos(as)
Antônio	Lisboa	Amâncio	do	Vale
Aparecido	Donizeti	da	Silva

Dary	Beck	Filho
Elisângela	dos	Santos	Araújo
Jasseir	Alves	Fernandes

Julio	Turra	Filho
Pedro	Armengol	de	Souza
Rogério	Batista	Pantoja

Shakespeare	Martins	de	Jesus
Valeir	Ertle

Conselho Fiscal
Joice	Belmira	da	Silva

Pedro	de	Almeida	dos	Anjos
Waldir	Maurício	da	Costa	Filho

Suplentes
Marlene	Terezinha	Ruza
Rubens	Graciano
Sérgio	Irineu	Bolzan

Cartilha da Juventude.indd   26 18/06/12   16:22



29

Coordenação:
Secretaria	Nacional	de	Juventude

Assessoria Técnica:
Subseção	DIEESE	-	CUT	Nacional

Edição:
Secretaria	Nacional	de	Comunicação

Projeto Gráfico e Diagramação:
MGiora	Comunicação

Impressão:
N	Gráfica

Tiragem:
10	mil	exemplares

Junho,	2012

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES
Rua	Caetano	Pinto,	575,	Brás	–	São	Paulo/SP	–	CEP	03041-000

Tel.:	(55	11)	2108.9200	/	9201
www.cut.org.br

Cartilha da Juventude.indd   27 18/06/12   16:22



30

Cartilha da Juventude.indd   28 18/06/12   16:22



0

Cartilha da Juventude.indd   29 18/06/12   16:22



0

Cartilha da Juventude.indd   30 18/06/12   16:22




	capa
	Page 1

	cartilha-15-anos-de-organizacao-da-juventude-da-cut-por-uma-politica-de-estado-contra-o-desemprego-e-a-precarizacao-do-trabalho-juvenil-publicacao-2012
	contra

