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A  pesquisa trata de um grupo social que enfrenta uma condição desfavorável no
mundo do trabalho, a juventude (15 a 29 anos, segundo o Estatuto da Juventude).
Busca-se entender como é a inserção ocupacional dos jovens, além de uma análise
de dados que tratam dos jovens no mundo do trabalho a partir da PNAD Contínua
do IBGE.  Ao longo da pesquisa  será produzido material  de divulgação científica
(podcast e postagens no Instagram) que abordadas na pesquisa. A juventude é uma
categoria sociológica, caracterizada por um grupo de indivíduos que passa por um
momento específico da vida, ou seja,  de transição em direção à fase adulta.  Os
jovens,  como todos  os  grupos  sociais,  sofrem influências  dos  contextos  sociais,
econômicos,  políticos  e  culturais  nos  quais  se  inserem.  O  objetivo  específico  é
compreender  como  é  a  inserção  dos  jovens  no  mundo  do  trabalho  no  Brasil
contemporâneo.  Os  objetivos  específicos  são:  explicar  o  conceito  sociológico  de
juventude;  analisar o processo de inserção ocupacional dos jovens;  investigar os
motivos que levam a inserção do jovem brasileiro no mercado de trabalho ser muito
precoce e muitas vezes precária;  discutir  a relação entre juventude e trabalho a
partir  da  análise  de  dados  da  PNAD  Contínua  do  IBGE.  A  Metodologia  será
realizada a  partir  da  análise bibliográfica do conceito de juventude e do trabalho
juvenil, bem como da análise de dados da PNAD Contínua do IBGE durante os anos
de 2019, 2020 e 2021.  Como resultados parciais se tem que a juventude continua
sendo  um  grupo  em  situação  desfavorável  no  mundo  do  trabalho  brasileiro,
sobretudo  devido  à  expansão  do  desemprego  juvenil  e  dos  grupos  que  não
trabalham e não estudam com a pandemia da COVID-19. Isso indica que fatores
como  o  baixo  crescimento  econômico  e  a  ausência  de  políticas  públicas  e  de
trabalho para a juventude tornam a situação dos jovens ainda mais dramática no
Brasil atual.
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