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Nas últimas décadas, o trabalho tem significado um 
problema social quando nos referimos aos jovens. A 
dificuldade de conseguir o primeiro emprego, a falta de 
experiência e quase sempre de oportunidade, a ausência de 
qualificação, a necessidade de conjugar trabalho e estudo, 
as crises econômicas, a automação, a informalidade etc. são 
alguns dos fatores críticos que tornam esse grupo social mais 
vulnerável a um mercado exigente, volátil e quase sempre 
desigual. Tais fatores se agravam ainda mais se o assunto são 
as mulheres e os negros.

Ao mesmo tempo, é verdade também que os jovens, por 
suas características próprias, têm a incrível capacidade 
de adaptação às diferentes realidades, abrindo, muitas 
vezes, espaços criativos em meio a carreiras tradicionais e 
já consolidadas. Enquanto muitos deles se preparam para 
trabalhar em áreas que deixarão de existir em breve, outros 
atuarão em profissões até então inexistentes.

Esta realidade nos leva a concluir que vivemos um tempo 
de tensões e que isso reforça, ainda mais, o nosso papel 
de educadores. Nossa responsabilidade é servir de “ponte” 

[EDITORIAL



entre os jovens e o mundo do trabalho, preparando-os para 
uma sociedade onde, literalmente, as transformações são 
diárias. E é certo que não cumpriremos isto somente com 
uma formação técnica de qualidade, a qual é, sem dúvida, 
nosso papel como Universidade, mas precisamos prepará-
los ética e afetivamente, qualificando-os para desenvolver 
a capacidade de estabelecer relações maduras e sadias, 
tanto em suas escolhas profissionais como em suas relações 
interpessoais. 

Vale lembrar, por fim, que, como maristas, herdamos de 
Champagnat e dos primeiros Irmãos o valor do Amor ao 
Trabalho, que resignificado para os nossos tempos recorda a 
missão de realizarmos o “trabalho com disposição, excelência, 
perseverança, generosidade e espírito cooperativo, 
desenvolvendo os talentos a serviço do bem comum”. 

Boa leitura!

Fabiano Incerti
Diretor de Identidade Institucional e Instituto Ciência e Fé
Saulo Geber
Coordenador do Serviço de Apoio Psicopedagógico da PUCPR 
(SEAP)

cienciaefe.pucpr.br
observatoriodasjuventudes.pucpr.br
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INICIO
Desde o final do ano de 2014 os índices de desemprego 
têm aumentado no Brasil, chegando a 13,7% no primeiro 
semestre de 2017. Este percentual nos instiga a refletir 
sobre a relação da população com o trabalho, suas 
oportunidades, características e desafios.

A OCUPAÇÃO
POR GÊNERO

As mulheres, apesar de maior escolaridade, têm uma menor 
participação no mercado de trabalho. E, quando empregadas, 
recebem salários inferiores aos dos homens. A remuneração média 
das mulheres é 23,6% menor que a dos homens (Cempre/IBGE).

58%
HOMENS 42%

MULHERES
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67,7%

10,4%

7,7%

A OCUPAÇÃO POR
SETORES ECONÔMICOS

Comércio de bens e prestação 
de serviços

Agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura

14,2%

(DADOS PNAD 2016) 

CONSTRUÇCÇÇAO

SETOR PRIMARIO

SETOR TERCIARIO

INDUSTRIA
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O  Q U E  D E I X A 

O BRASILEIRO
F E L I Z  N O  T R A B A L H O ?
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FONTE: (UNDERSTANDING BRAZIL’S WORKFORCE IN A TROUBLED BCG 2016.)

O  Q U E  D E I X A 

O BRASILEIRO
I N F E L I Z  N O  T R A B A L H O ?

89%da insatisfação está
relacionada à falta de 
reconhecimento

com problemas 
de relacionamento

63%

78% com o excesso
de tarefas

72%
das pessoas estão 
insatisfeitas com 
o trabalho
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Em quais áreas o brasileiro está mais satisfeito? Em quais 
áreas está mais insatisfeito? 

SATISFAÇÃOINSATISFAÇÃO

(FONTE: LOVE MONDAYS)

Síndrome de Burnout 
Segundo o Professor Cloves Amorim de Psicologia da PUCPR, 
a Síndrome de Burnout vai além do estresse e está associada, 
mais especificamente, ao mundo laboral. 
É caracterizada pelo esgotamento físico, mental e psíquico do 
indivíduo. O distúrbio é marcado por sensação de extrema exaustão, 
despersonalização, distanciamento afetivo e agressividade.
A Lei nº3048/99 reconhece a Burnout como uma das doenças 
do trabalho. 

Serviços empresariais

Viagem, lazer e turismo

Contabilidade e consultoria

TI e telecomunicações

0,00%-0,00% 5,00% 10,00% 15,00%

Serviços ao consumidor

Agropecuária

Eletrônico

Educação

-5,00%-10,00%-15,00%
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52% dos trabalhadores já foram vítimas de assédio sexual 
ou moral.

Dentre os que não foram vítimas, 34% já presenciaram 
algum episódio.

Dos que já sofreram assédio, apenas 12,5% denunciaram 
o agressor.

Os que não denunciaram, justificaram por:
• 39,4% medo de perder o emprego
• 31,6% medo de sofrer represália
• 11% vergonha
• 8,2% receio e pensar ser sua culpa

A B U S O S  E  A S S É D I O S 

NO AMBIENTE
D E  T R A B A L H O
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Ser motivo de piadas e chacotas, ofensas, agressões 
verbais ou gritos constantes, gerando humilhação ou 
constrangimento individual ou coletivo.

Receber investidas com tom sexual - cantadas, olhares 
abusivos, propostas indecorosas. As mulheres são 4 vezes 
mais vítimas de assédio sexual no trabalho se comparadas 
aos homens.

ASSÉDIO MORAL

ASSÉDIO SEXUAL

Não se trata de um medo infundado, pois, entre os 
12,5 % que denunciaram, 20,1% afirmaram terem 
sido demitidos e 17,6% disseram ter sofrido algum 
tipo de perseguição.

“O Grupo Marista valoriza os relacionamentos interpessoais e preza 
pela construção de um ambiente marcado pela generosidade e espírito 
colaborativo. Desta forma, a Organização recomenda fortemente que 
todos os Irmãos e Colaboradores(as) trabalhem para a manutenção de um 
ambiente de trabalho saudável, livre de comportamentos que possam ser 
caracterizados como calúnia, injúria, difamação ou assédios”.
Fonte: Código de Conduta Grupo Marista
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Em outubro de 2017, a Portaria nº 1.129 buscou alterar 
a legislação referente ao trabalho escravo. De acordo 
com o professor de Direito da PUCPR Roberto Oresten, 
a proposta traria como resultado o abrandamento da 
caracterização de trabalho escravo, a diminuição da 
transparência de termos de conduta e o fim da lista suja 
dos empregadores.

Após pressão popular e posicionamentos contrários 
de várias instituições privadas e públicas, tais como o a 
Procuradoria Geral da República, o Supremo Tribunal 
Federal, a CNBB e a PUCPR, o Ministério do Trabalho 
recuou e publicou uma nova portaria com regras mais 
duras para a fiscalização do trabalho escravo (Portaria 
1293 de 28 de dezembro de 2017).

Esses trabalhadores foram encontrados:
• Realizando trabalhos forçados;
• Em jornadas exaustivas;
• Em condições degradantes de trabalho;
• Em situação de restrição de locomoção.

Nas últimas duas décadas, operações de fiscalização 
resgataram mais de 47 mil trabalhadores em situação de 
trabalho escravo ou análogo à escravidão.

TRABALHO ESCRAVO
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PUCPR
S E  P O S I C I O N A  S O B R E 

P O R T A R I A  1 . 1 2 9 . / 2 0 1 7 
R E F E R E N T E  A O 

T R A B A L H O  E S C R A V O

[...]

As mudanças propostas (referentes às alterações na 
legislação do trabalho escravo) ferem a dignidade 
humana e representam um retrocesso na garantia de 
direitos dos trabalhadores brasileiros, afetando de forma 
intensa grande parte da população que se encontra em 
situação de maior risco e vulnerabilidade.

[...]

Defendemos o respeito à dignidade humana, as condições 
e as relações dignas de trabalho e de vida.

[...]
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ACESSE O POSICIONAMENTO COMPLETO EM: 
http://observatoriodasjuventudes.pucpr.br



O CICLO PERVERSO 
DO TRABALHO 
ESCRAVO NO BRASIL
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TRABALHO
ESCRAVO

FUGA

FISCALIZACAO 
E LIBERTACAO

ALICIAMENTO 
E MIGRACAO

VULNERABILIDADE 
SOCIOECONOMICA

PAGAMENTOS
DE DIREITOS

CICLO DO 

TRABALHO ESCRAVO 

CONTEMPORÂNEO
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No Brasil, existem 2,7 milhões de crianças 
e adolescentes de 5 a 17 anos em situação 
de trabalho infantil.

TRABALHO INFANTIL

Quanto mais precoce é a entrada no mercado de 
trabalho, menor é a renda obtida ao longo da vida adulta.

Por outro lado, quanto maior o salário dos pais, 

mais os filhos se ocupam apenas do estudo.

• Uma criança em situação de trabalho infantil tem 40% 
mais chance de abandonar a escola. As que continuam 
estudando, têm queda de rendimento que varia entre 
10% e 15%. 

• O trabalho infantil está atrelado a riscos com a saúde, 
exposição a situações de violência e assédio, esforços 
físicos intensos e acidentes.

FONTE: Rede Peteca (http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br)

A legislação brasileira proíbe qualquer forma de trabalho para 
crianças de até 13 anos de idade. A partir dos 14 anos, adolescentes 
podem trabalhar seguindo restrições e condições específicas 
previstas em lei, caracterizando o trabalho de Jovem Aprendiz.
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A VOLTA
DO DESEMPREGO

O gráfico apresenta a taxa de desemprego no Brasil a partir 
do 4º trimestre de 2015. A diminuição do desemprego 
a partir do 2º trimestre de 2017 foi em decorrência 
principalmente do aumento de trabalhos informais.

(FONTE: IBGE)

O trabalho informal possui índices contrários ao da população que 
assume trabalhos formais, tendo os maiores índices entre os mais 
jovens, as mulheres e a população negra. Em pesquisa recente 
divulgada pelo IBGE, mais de 500 mil brasileiros estão trabalhando 
vendendo comida na rua, número que dobrou em relação à 2016.
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Os mais atingidos pelo desemprego são:

• População mais jovem, de 14 a 24 anos
• Regiões Norte e Nordeste
• População com escolaridade “intermediária” 

(ensino fundamental completo e médio incompleto)

Em momentos de crise, os jovens são os mais afetados:

• São os primeiros a perder o emprego, por causa do 
baixo custo de sua demissão.

• Por terem pouca experiência, têm maior dificuldade de 
encontrar vagas.

• Muitos dos jovens empregados assumem posição 
inferior à sua qualificação profissional. A maioria dos 

Entre a população jovem, a taxa de desemprego é mais que o 
dobro da média nacional, chegando a 28,7%. 1 em cada 4 jovens 
está desempregado no Brasil. Nascidos nas décadas de 80 e 90, 
cresceram numa economia de pleno emprego, mas passaram a 
conviver com o desemprego recorde.

Desde o final do ano de 2014, o Brasil entrou em uma 
trajetória de crescimento de desemprego de forma 
contínua chegando a 13,7% no primeiro semestre de 
2017. 
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As profissões do futuro - Revista Fortune

Engenheiro e Operador de Drones;
Especialistas em Mídias Sociais;
Gestor de Sustentabilidade Corporativa e Responsabilidade Social;
Professores de Educação Online;
Mentores de Tecnologia da Inovação;
Engenheiros de Tecnologia Médica;
Profissionais de Robótica.

graduados não exerce ocupação correspondente à sua 
área de formação.

• Os certificados escolares são passaportes necessários, 
mas não garantem o ingresso no mundo do trabalho.

Considerando o atual cenário socioeconômico, jovens 
que buscavam unicamente a realização profissional, hoje, 
tentam conciliar satisfação no trabalho e estabilidade.

Qual profissão vai me deixar 
feliz? Em qual profissão terei 
garantia de emprego?
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As instituições de ensino têm sido cada vez mais 
desafiadas a acompanhar as mudanças sociais e as 
necessidades do mundo do trabalho. Diante dos 
novos paradigmas tecnológicos e das transformações 
nas relações de trabalho, a Educação Superior precisa 
favorecer processos que vão além da capacitação 
técnica. A missão primeira da universidade deve ser a 
formação para a autonomia, conforme já afirmava John 
Henry Newman no séc. XIX. Tal premissa estabelece a 
base necessária para a formação intelectual, pessoal, 
emocional, social, profissional, cultural e política dos 
estudantes. 

Portanto, cabe a nós educadores fomentarmos a reflexão 
em torno dos valores éticos e impactos sociais dos atos 
profissionais. Processos educativos interdisciplinares 
em diálogo com a realidade contemporânea do mundo 
trabalho tendem a corroborar um ensino cada vez mais 
voltado à educação cidadã e à humanização das relações 
trabalhistas e produtivas.

E NOS
e d u c a d o r e s ?
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V. 3 - Fevereiro de 2018.

Boletim do Observatório das Juventudes - 
Instituto Ciência e Fé.

Diretoria de Identidade Institucional

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

observatoriodasjuventudes@pucpr.br

http://observatoriodasjuventudes.pucpr.br

Rua Imaculada Conceição, 1155 / Prédio 
Administrativo / 6º andar
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Waldemiro Gremski – Reitor

Vidal Martins – Vice-Reitor

Ir. Rogério Mateucci – Pró-Reitor de Missão, Identidade 
e Extensão

Fabiano Incerti – Diretor de Identidade Institucional e 
Instituto Ciência e Fé

Rodrigo de Andrade – Coordenador do Observatório 
das Juventudes

Saulo Geber – Coordenador do Serviço de Apoio 
Psicopedagógico da PUCPR (SEAP)

Luana Kaminski – Técnica de Projetos do Observatório 
das Juventudes

Andreia Bogo Betiati – Analista de Projetos

Elisama Nunes dos Santos e Paula Lorena Silva Melo  – 
Revisão

EXPEDIENTE
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Banco de dados IBGE

Banco de dados PNAD

Economia - iG @

Exame - Carreira

Info Money (http://www.infomoney.com.br)

Instituto Norberto Bobbio

Love Mondays (https://www.lovemondays.com.br)

Rede Peteca - Chega de trabalho infantil (http://www.

chegadetrabalhoinfantil.org.br)

Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - 

CAGED, ambos do Ministério do Trabalho

Vagas.com

The New Work Order

REFERENCIAS
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ESTATUTO DA
JUVENTUDE 

(LEI 12.852/2013)
Art. 14. O jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido em condições de liberdade, 
equidade e segurança, adequadamente remunerado e com proteção social.

Art. 15. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à profissionalização, ao trabalho e à renda 
contempla a adoção das seguintes medidas:

I - promoção de formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de economia solidária e da livre 
associação;

II - oferta de condições especiais de jornada de trabalho por meio de:

a) compatibilização entre os horários de trabalho e de estudo;

b) oferta dos níveis, formas e modalidades de ensino em horários que permitam a compatibilização da frequência 
escolar com o trabalho regular;

III - criação de linha de crédito especial destinada aos jovens empreendedores;

IV - atuação estatal preventiva e repressiva quanto à exploração e precarização do trabalho juvenil;

V - adoção de políticas públicas voltadas para a promoção do estágio, aprendizagem e trabalho para a juventude;

VI - apoio ao jovem trabalhador rural na organização da produção da agricultura familiar e dos empreendimentos 
familiares rurais, por meio das seguintes ações:

a) estímulo à produção e à diversificação de produtos;

b) fomento à produção sustentável baseada na agroecologia, nas agroindústrias familiares, na integração entre 
lavoura, pecuária e floresta e no extrativismo sustentável;

c) investimento em pesquisa de tecnologias apropriadas à agricultura familiar e aos empreendimentos familiares 
rurais;

d) estímulo à comercialização direta da produção da agricultura familiar, aos empreendimentos familiares rurais 
e à formação de cooperativas;

e) garantia de projetos de infraestrutura básica de acesso e escoamento de produção, priorizando a melhoria das 
estradas e do transporte;

f) promoção de programas que favoreçam o acesso ao crédito, à terra e à assistência técnica rural;

VII - apoio ao jovem trabalhador com deficiência, por meio das seguintes ações:

a) estímulo à formação e à qualificação profissional em ambiente inclusivo;

b) oferta de condições especiais de jornada de trabalho;

c) estímulo à inserção no mercado de trabalho por meio da condição de aprendiz.




