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• BRASÍLIA. Há quatro anos pro
curando emprego, a estudante 
Camila Reis Pinheiro, de 19 
anos, contabiliza ao menos dez 
tentativas frustradas. Com pou
quíssima experiência profissio
nal — o único trabalho que teve 
foi cobrindo férias por dois me
ses em uma padaria—Camila já 
entregou seu currículo em vá
rias lojas, sem nunca ter sido 
aprovada na seleção. Ela conta 
que, normalmente, são poucas 
vagas e muitos candidatos. Ra
ramente recebe explicações so
bre os motivos de ser rejeitada. 
A jovem diz que o fato de ser 
moradora de Samambaia, cida-
de-satélite a cerca de 30 km de 
Brasília, atrapalha um pouco, já 
que empregadores temem que 
ela não consiga cumprir o horá
rio exigido. No fundo, acredita 
ser vítima de preconceito, por 
morar em um bairro pobre. 

O drama de Camila é vivido 
por milhares de jovens em to
do o país. Nas regiões metro
politanas, quem tem até 24 
anos sofre com os maiores ín
dices de desemprego em rela
ção às demais faixas etárias. 
Ainda que, ao longo dos anos, 
0 número de desocupados ve
nha caindo de forma sustenta
da, em 2007, segundo o Diee-
se, 63,4% dos jovens de até 17 
anos estavam desempregados 
no Distrito Federal. Em Salva
dor, o percentual era de 51,8%; 
e em São Paulo, de 48,3%. En
tre os jovens de 18 a 24 anos, 
30,9% estavam sem emprego 
no DF; 37,9%, em Salvador; e 
24,5%, em São Paulo. Naquele 
mesmo ano, a taxa média dé 
desemprego foi de 9,7%, se
gundo o IBGE. 

E muito difícil 
para o jovem 
sem dinheiro 
conseguir um 
emprego. Tem 
lugar muito 
exigente. Nem 
sempre é o 
emprego que 
você gosta. 
Mas sempre 
querem uma 
coisa que 
você não tem. 
Podiam dar 
uma chance, 
para ver do 
que a gente 
é capaz " 
Camila Reis Pinheiro, 
estudante, 19 anos 
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A Juventude rejeitada no mercado de trabalho



Loja pede fotos 
para contratar 

Givaldo Barbosa 

• Sem saber exatamente que 
características são desejáveis 
para conquistar a vaga de ven
dedora, Camila afirma que al
guns locais exigem que a can
didata seja bonita, bem-vesti-
da e tenha noções de etiqueta. 
Em uma das lojas que tentou, 
e que faz parte do roteiro das 
patricinhas de Brasília, além 
do currículo, pediram que ela 
enviasse também uma foto. 
Depois de cumprir mais este 
requisito, ela foi informada de 
que a fotografia não estava 
boa e sugeriram que ela en
viasse outra, o que ela tam
bém fez, mas nunca foi procu
rada para assumir a vaga que 
havia sido aberta. 

— Tem loja que quer gente 
perfeita de corpo e de rosto. 
Tem lugar que é muito exigen
te, só gosta de quem se veste 
bem. Quando você chega pa
ra entregar o currículo, os 
funcionários te olham dos 
pés à cabeça. Veem o jeito 
que você anda, como fala e 
como se expressa — diz, re
clamando que nunca teve 
chance de fazer um curso pa
ra aprender a ser chique. 

De uma família de cinco fi
lhos, na casa de Camila quem 
trabalha é a mãe, empregada 
doméstica, e o padrasto, gari 
noturno. A mãe, Maria Magna, 
arruma casas e cozinha desde 
os 12 anos de idade. Ela estu
dou até a 6- série do ensino 
fundamental e admite dificul
dades para ler e escrever. Os 
estudos tiveram de ser aban
donados porque Maria preci
sou ajudar a família, que mo
rava no interior do Maranhão, 
a se manter. Mais tarde, ela mi
grou para Brasília atrás de 
uma renda melhor. 0 marido, 
Florêncio Reis Souza, teve que 
largar a escola ainda mais ce
do: só chegou à 1 - série do en
sino fundamental. 

A mãe de Camila diz que en
coraja a filha a se sair melhor 
que ela. Mas reconhece que 
ainda há um longo caminho 
até vê-la realizar o sonho de 
ser advogada. 

— De vez em quando, ela faz 
uma faxina para ganhar um di

nheirinho. Mas não é essa a vi
da que quer. Ela vê que é uma 
rotina muito dura, muito can
sativa. Vai porque não tem ou
tra opção — conta. 

Enquanto sua sorte não mu
da, Camila continua entregan
do seu magro currículo em lo
jas, lanchonetes e farmácias 
quando abrem vagas. Ela torce 
para começar a trabalhar e 
"deixar de depender da mãe 
para tudo", além de poder aju
dar no sustento da família. 

A jovem reconhece que uma 
boa educação é chave na con

quista de uma carreira, e arris
ca-se a dizer que quem estuda 
em uma escola particular, cujo 
ensino geralmente é de me
lhor qualidade, tem mais 
chances de ganhar um posto 
de trabalho do que ela. 

— É muito difícil para o jo
vem que não tem dinheiro 
conseguir um emprego. Tem 
lugar que é muito exigente — 
queixa-se. — Nem sempre é o 
emprego que você quer, que 
você gosta. Mas eles (os em
pregadores) sempre querem 
uma coisa que você não tem. 

Acho que as pessoas podiam 
dar uma oportunidade, uma 
chance para ver do que a gen
te é capaz — resume. 

Para Ipea, falta 
qualificação 
• Camila Pinheiro diz que 
gostaria de fazer cursos téc
nicos de administração, in
formática e inglês, mas tudo 
o que conseguiu foi uma aula 
gratuita de informática, mi-



Escola ruim compromete 
início de carreira 
Empresas rejeitam despreparo 

• BRASÍLIA. Embora o núme
ro de empregos para jovens 
esteja aumentando ao lon
go dos anos, quem tem me
nos de 25 anos está na base 
da pirâmide do trabalho no 
Brasil, ocupando as taxas 
mais baixas de novos pos
tos abertos com carteira as
sinada. Dos 14 milhões de 
empregos criados entre 
2003 e 2009, apenas 86.460 
foram para jovens entre 16 
e 17 anos, índice correspon
dente a 0,6% do total. Os 
trabalhadores de 18 a 24 
anos contaram com o surgi
mento de 1,6 milhões de 
empregos nesses seis anos, 
11,6% do total. 

De acordo com especia
listas, o problema está na 
qualidade da educação re
cebida pelos jovens. Saí
dos de escolas que falha
ram em ensiná-los satisfa
toriamente, eles esbarram 
na resistência do mercado 
de trabalho em contratar 
profissionais desprepara
dos. Sem chance de iniciar 
uma carreira, muitos en
frentam um ciclo vicioso, 
no qual a falta de expe
riência passa a ser o prin
cipal obstáculo encontra
do na fila em busca do pri

meiro emprego. 
— O analfabetismo fun

cional chega a 30% ou até 
mais. Isso significa que um 
aluno que cursou o i to 
anos de escola não enten
de o que lê e não domina 
as quatro operações arit
méticas. A empresa que 
está envolvida em uma 
forte concorrência não 
pode nem pensar em con
tratar uma pessoa nessas 
condições — pondera Jo
sé Pastore, sociólogo e es
pecialista em relações do 
trabalho. 

Professor de economia 
do trabalho na PUC-RJ, José 
Márcio Camargo alega que 
a dificuldade em arrumar o 
primeiro emprego é um fe
nômeno que se repete no 
mundo inteiro. Ele defende 
que o governo invista na 
melhoria da qualidade das 
escolas públicas para man
ter jovens mais tempo nas 
salas de aula. 

— O jovem entra no 
mercado de trabalho mui
to cedo. Uma pessoa pou
co educada é difícil de 
qualificar. A educação mé
dia do jovem brasileiro é 
muito baixa — conclui. 
(Catarina Alencastro) 

nistrada durante um final de 
semana, em uma creche pró
xima à sua casa. 

Na escola, a maioria dos co
legas também está sem empre
go, conta Camila. Uns, por fal
ta de oportunidade e outros, 
porque não se interessam pe
los baixos salários oferecidos 
a iniciantes. 

Em um comunicado datado 
de março, o Instituto de Pes
quisa Econômica Aplicada 
(Ipea) revelou que dos 24,8 
milhões de trabalhadores dis
poníveis, 22,2% não possuem 

qualificação de acordo com 
os níveis considerados neces
sários pela demanda existen
te. O Ipea sugere que o gover
no amplie as políticas para in
cluir os jovens no mercado de 
trabalho. "Cabe ao Estado 
elaborar e executar uma es
tratégia de inserção desses 
trabalhadores, em curto, mé
dio e longo prazos, vinculada 
a políticas educacionais de 
formação técnica — que, ape
sar de terem sido impulsiona
das nos últimos anos, ainda 
não são satisfatórias". • 
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