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Resumo: Nesse artigo o problema geral se situa na desigualdade de oportunidades, como 
condicionante sociológico de desigualdades de qualificação e trajetória profissional. Neste aspecto, 
destacamos duas dimensões de análise: a dimensão territorial de políticas públicas de acesso a bens e 
serviços e como a organização social do território afeta oportunidades educacionais e 
consequentemente de acesso ao mercado de trabalho. Como Objetivo busca-se pensar como a 
segregação urbana afeta as oportunidades educacionais e de trabalho por meio do conceito de 
geografia de oportunidades. A metodologia utilizada se desenvolve por meio da sistematização de 
dados, cujas fontes foram os bancos já sistematizados no âmbito do Observatório das Metrópoles e 
trata mais especificamente do território de Maringá no estado do Paraná – Brasil. Neste trabalho 
concluiu-se que quando procuram uma ocupação usualmente são aqueles trabalhos informais, não 
registrados o que também dificulta a comparação de dados do universo. Os dados para o estado do 
Paraná, sobre a distribuição da população que ganha até um salário mínimo mensal quanto à 
escolaridade confirma a tese de que a escolaridade influencia na remuneração, aproximadamente 59% 
não terminaram o primeiro grau recebem até um salário mínimo mensal. Esses dados evidenciam a 
necessidade da população, especialmente os jovens, quanto à qualificação profissional. Assim, as 
políticas de emprego e renda e de qualificação de mão de obra podem contribuir para resolver as 
questões relacionadas à exclusão de uma parcela da população do mercado de trabalho, em especial 
as parcelas da juventude, podendo minimizar esses problemas, promovendo a inserção econômica dos 
jovens e de todos os brasileiros no mundo do trabalho promovendo inclusão social. 
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RELACIÓN ENTRE SEGREGACIÓN URBANA, PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES CON LA 

VIOLENCIA Y LA INCLUSIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO 

 

Resumen: En este artículo el problema general radica en la desigualdad de oportunidades, como 

condición para la calificación y la carrera de las desigualdades sociológico. En este sentido, 

destacamos dos dimensiones de análisis: la dimensión territorial de las políticas públicas para el 

acceso a bienes y servicios y cómo la organización social del territorio afecta a las oportunidades de 

educación y por lo tanto el acceso al mercado laboral. Objetivo Al tratar de pensar como la segregación 

urbana afecta a las oportunidades de educación y trabajo a través del concepto de oportunidades de 

geografía. La metodología se desarrolla a través de las fuentes de datos sistemáticos cuyos bancos 

estaban ahora sistematizada mediante el Observatorio de la metrópoli y se ocupa más específicamente 

con el territorio de Maringá, en Paraná - Brasil. En este estudio se concluyó que en la búsqueda de una 

ocupación por lo general los puestos de trabajo son informales, no registradas, que también hace que 

la comparación de los datos del universo. Los datos para el estado de Paraná, en la distribución de las 

personas que integran el salario mínimo mensual en la escuela confirma la tesis de que la educación 

influye en la compensación, aproximadamente el 59% no terminó la escuela primaria para recibir un 

salario mínimo mensual. Estos datos ponen de relieve la necesidad de la población, especialmente a 

los jóvenes, acerca de la calificación. Así, las políticas de empleo e ingresos y calificación de mano de 

obra puede contribuir a resolver los problemas relacionados con la exclusión de una parte de la 

población en el mercado laboral, en determinadas parcelas de la juventud, puede minimizar estos 

problemas mediante la promoción de la integración económica los jóvenes y todos los brasileños en el 

lugar de trabajo mediante la promoción de la inclusión social. 

 

Palabras clave: Oportunidad, la segregación, la habilidad, la juventud, el empleo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nosso problema geral se situa no âmbito conceitual da desigualdade de oportunidades, como 

condicionante sociológico de desigualdades de qualificação e trajetória profissional. Neste aspecto, 

destacamos duas dimensões de análise: a dimensão territorial de políticas públicas de acesso a bens e 

serviços e como a organização social do território afeta oportunidades educacionais e 

consequentemente de acesso ao mercado de trabalho. Busca-se pensar como a segregação urbana 

afeta as oportunidades educacionais e de trabalho por meio do conceito de geografia de 

oportunidades. A abordagem utilizada por este conceito relaciona o processo de tomada de decisões 

ao contexto geográfico dos indivíduos. Enquanto generalização dos argumentos propostos por Wilson 

(1987) 3, a hipótese é de que existem variações tanto objetivas quanto subjetivas associadas ao 

processo de tomada de decisões. (Galster & Killen, 1995). 

A “geografia objetiva de oportunidades” 4 se refere aos dispositivos urbanos que variam entre 

uma zona e outra como, por exemplo, sistemas sociais, mercados e instituições. A “geografia subjetiva 

de oportunidades” trata dos valores, aspirações, preferências e percepções subjetivas acerca das 

oportunidades e dos potenciais resultados da tomada de decisões. (Flores, 2008). 

A estrutura, a qualidade e o acesso a oportunidades variam “objetivamente” entre uma área e 

outra. Dessa forma, um dos aspectos da geografia de oportunidades está relacionado aos mecanismos 

da segregação urbana que afetam diretamente a distribuição objetiva da estrutura de oportunidades. 

Amplamente discutida pela teoria do desajuste espacial no mercado de trabalho, esta hipótese passou 

a ser usada também para entender as barreiras espaciais no acesso à saúde e à educação. A ideia é 

que os indivíduos são afetados pela qualidade dos serviços que são oferecidos em suas vizinhanças. 

Assim podemos pensar em uma geografia de oportunidades tanto no sentido de maior ou 

menor oferta de equipamentos, bem como no que diz respeito à distribuição desigual desses 

equipamentos. 

                                                             
3 Os autores Galster & Killen (1995) chamam a atenção para a importância do trabalho de Wilson (1987) The 

Truly Disadvantaged onde o autor explicita a hipótese de que viver em uma vizinhança com alta concentração de 

pobreza afeta negativamente as chances de vida de uma pessoa, independente do nível de pobreza do indivíduo. 

As hipóteses do efeito vizinhança estudadas por Wilson sugerem que viver em uma vizinhança pobre resulta, por 

exemplo, numa redução do controle social e contribui para o isolamento social o que, por sua vez, favorece 

baixos resultados educacionais assim como resultados ocupacionais. 
4 O conceito foi inicialmente usado para explicar como os jovens fazem escolhas diferenciadas relativas ao 

trabalho, crime e a estrutura familiar de acordo com suas percepções para estas alternativas. Estas percepções, 

por seu lado, são moldadas ao refletirem sobre a “realidade” da estrutura de oportunidades objetivas e filtradas 

através das redes sociais locais. (Galster & Mikelsons, 1995). 
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Podemos pensar que o local de moradia, a segregação residencial e o isolamento físico de 

certos segmentos sociais podem representar uma barreira ao acesso a importantes ativos5 para que 

estas famílias tracem estratégias para seus filhos. 

A demanda por mão-de-obra qualificada vem sendo cada vez mais uma exigência no mercado 

de trabalho brasileiro, sobretudo no que se refere às atividades mais especializadas. Os jovens, por 

sua vez, possuem formações desiguais relativamente à inexistência de igualdade de oportunidades. 

A educação entraria como fator propulsor desta desigualdade. Ou seja, através dela é que o 

jovem poderia ser capacitado para preencher os postos de trabalhos existentes e também ter uma 

formação que oferecesse a inserção em uma atividade que o satisfizesse tanto nos aspectos 

financeiros quanto nos pessoais. 

Essa pesquisa se restringiu ao tema relacionado a algumas características do mercado de 

trabalho de Maringá com o objetivo de buscar estabelecer quais são as principais dificuldades que o 

jovem encontra no acesso ao mercado de trabalho. 

 

OBJETIVOS 

 

 Estabelecer a correlação existente entre segregação urbana, violência e formas de inserção no 

mercado de trabalho e aprofundar os estudos sobre a temática da violência urbana na RMM; 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar se os processos de segregação urbana vinculados à precariedade do território onde 

está a escola e onde residem os alunos guardam alguma relação com índices de envolvimento 

dos mesmos em ocorrências na escola e dificuldade de inserção no mercado de trabalho; 

 Levantar os requisitos demandados por meio dos cadastros da Agência do Trabalhador nas 

oportunidades de trabalho oferecidas aos jovens; 

 Relacionar as causas que podem levar o desinteresse do jovem pelo trabalho com a 

precariedade da formação escolar e da sua área de residência. 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Este conceito está sendo usado no sentido atribuído por Kaztman (1999). 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada se desenvolve por meio da sistematização de dados, cujas fontes 

foram os bancos já sistematizados no âmbito do Observatório das Metrópoles e trata mais 

especificamente do território de Maringá (mapa 1). 

 

Mapa 1 

 
Mapa 1: Localização Espacial do Município de Maringá-PR. 
Fonte: Software ArcGis 9.4. 
Organização: Leonel S. Rocha. 

 

A geografia objetiva de oportunidades se refere à disposição dos equipamentos urbanos no 

território. Harvey (1980) trata esses equipamentos como recursos e afirma que sua disponibilidade 

depende da acessibilidade e da proximidade. Para o autor as decisões locacionais aumentam a 

disponibilidade espacial dos recursos: 

 
Uma asserção geral da teoria da localização e da teoria da interação espacial é a de que o 
preço local de um recurso ou proximidade é função de sua acessibilidade e vizinhança para o 
usuário (...) O domínio sobre os recursos (...) é assim função da acessibilidade e proximidade 
locacionais (HARVEY, 1980, p. 56). 
 

Galster e Killen (1995) afirmam que as normas dominantes no grupo, os valores, os padrões de 

conduta aceitáveis e as trajetórias de vida esperadas para crianças e jovens variam segundo o 

contexto, e com ele variam também o tipo de informação ao quais os indivíduos têm acesso. Dessa 

maneira, a informação disponível no bairro afeta diretamente a percepção do indivíduo acerca da 
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estrutura de oportunidades sobre a qual deve tomar uma decisão. Pode-se afirmar então que a 

segregação urbana dá forma à geografia de oportunidades, em suas formas “objetiva” e “subjetiva”, ou 

seja, a segregação urbana permite predizer a existência de piores oportunidades ao nível local, o que 

afeta os indivíduos na maneira pela qual eles enxergam essas oportunidades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Núcleo de Estudos de Violência da RMM está constituído no âmbito do Observatório das 

Metrópoles da UEM. As pesquisas em andamento neste Núcleo relacionam as características 

socioespaciais e de qualidade urbana com as de violência. Parte-se da hipótese que tais causas estão 

relacionadas à fragmentação do tecido urbano, oriunda do processo segregador que caracteriza o 

crescimento das cidades e do modelo de urbanização que fragmenta socialmente o território, o que 

gera processos de des-coesão social, mas se trata, também, de um contexto mais amplo caracterizado 

pelo que está sendo chamado de “interiorização da violência” no Brasil. 

A segregação dos moradores em bairros periféricos, em favelas, em territórios de baixa 

qualidade urbana gera uma população submetida a múltiplos processos de fragilização de suas 

ligações com o restante da sociedade, pois se encontra submetida a inúmeras situações de risco e a 

enormes distâncias físico-territoriais, mas, principalmente, sociais. E daqui buscaremos inferir 

obstáculos à entrada no mercado de trabalho. 

Nunca na história da humanidade o homem evoluiu tão rapidamente como nestes últimos 

séculos, sobretudo no que diz respeito à juventude, ou seja, como os jovens estão enfrentando as 

dificuldades impostas pela sociedade em seu cotidiano. O mercado de trabalho começa a representar 

preocupação aos jovens cada vez mais cedo, principalmente naqueles em que a necessidade de 

procurar emprego aparece muito antes do que deveria aparecer. 

Enquanto jovens de classes sociais mais elevadas começam a trabalhar durante ou após a 

faculdade, jovens menos favorecidos começam a trabalhar durante ou ao termino do ensino médio, 

muito antes de entrar na faculdade, quando entram. 

A importância deste trabalho consiste em apontar as oportunidades que o mercado de trabalho 

oferece aos jovens e principalmente o que pode acontecer quando o jovem não atinge as suas 

expectativas, sobretudo os ideais financeiros. A relação das características do mundo do trabalho 

formal em Maringá. 

Partindo de alguns referenciais sobre o tema pesquisado, ou seja, a inserção do jovem no 

mercado de trabalho, observa-se que de acordo com um estudo inédito da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) as desigualdades regionais de gênero e raça no mercado de trabalho, diminuíram no 
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Brasil. Esta pesquisa, referente ao período entre 2003 e 2010, aponta, no entanto, que há muito que 

fazer para melhorar as condições de trabalho no país. 

Busca-se mostrar e compreender, por meio de dados que o CAGED aponta o processo em que 

os jovens estão saindo de trabalhos formais, no contexto maringaense, cujo município de caracteriza 

como uma cidade de porte médio no Norte do Paraná, região sul do Brasil. 

 

Lei da Oferta e da Procura 

 

Para o economista Natalino Henrique Medeiros, em entrevista concedida ao Jornal O Diário do 

Norte do Paraná, edição do dia 19 de Julho de 2011, p. A5, diz que quando há mais oferta do que 

demanda por trabalho, o trabalhador ganha poder de barganha. “Nessa condição, ele pode optar por 

um emprego que pague melhor salário ou outros benefícios”, ele também afirma que o mercado de 

trabalho de Maringá, alinhado ao que acontece no cenário nacional, está passando por um surto de 

crescimento. “Falta mão de obra qualificada e as empresas se veem obrigadas a oferecer qualificação 

no próprio local de trabalho, investindo no que serão os seus futuros gerentes e outros profissionais”. 

A segregação dos moradores em bairros periféricos, em favelas, em territórios de baixa 

qualidade urbana gera uma população submetida a múltiplos processos de fragilização de suas 

ligações com o restante da sociedade, pois se encontra submetida a inúmeras situações de risco e a 

enormes distâncias físico-territoriais, mas, principalmente, sociais. E daqui buscaremos inferir 

obstáculos à entrada no mercado de trabalho. 

 

SALDO DE EMPREGO EM JUNHO DE 2003 - 2011. 

 
Gráfico 1: Saldo de Emprego em Junho de 2003 a 2011. 
Organização: Leonel S. Rocha. 
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 No gráfico notamos claramente uma tendência de leve declínio nos anos de 2003 e 2004, uma 

forte queda em 2005 e 2006, após isto o saldo de emprego voltou a se estagnar. A tendência de leve 

queda a partir do ano de 2009 podermos até pressupor que estes indicativos nos levam a pensar que a 

crise financeira ao qual o mundo foi acometido em 2008 teve aqui os seus reflexos somente agora em 

2011 e 2012. 

 

Qualificação 

 

Em Maringá, a preocupação com a qualificação profissional vêm já há algum tempo 

despontando como grande preocupação por parte dos empregadores, que estão cada vez mais com 

dificuldades para encontrar pessoas qualificadas o suficiente para exercerem a funções propostas 

pelas empresas. 

Este fato torna-se visível na cidade quando observamos a quantidade de cursos técnicos 

oferecidos em vários pontos tanto na região central como também nas regiões periféricas, estes cursos 

variam desde os relacionados com softwares computacionais como Web Designer, Photoshop, 

Hardware entre outros, até os que integram áreas específicas do conhecimento como os técnicos em 

enfermagem, biotecnologias, química entre outros. Os custos também variam bastante, por exemplo, o 

Sistema SESI, SENAI, SENAC, oferece todos estes cursos mencionados anteriormente, e têm os 

preços oscilando desde os preços que se assemelham ao de cursos de nível superior até cursos 

gratuitos, ou com sistema de bolsas que ajudam custear o estudo. 

 

Oferta e a situação do mercado de trabalho 

 

A exemplo da procura por profissionais capacitados a exercerem determinadas funções a 

empresa especializada em programas computacionais para prefeituras Elotech, que conta com cerca 

de 60 profissionais especializados em tecnologia da informação, sofre com o assédio da concorrência. 

Ultimamente, alguns funcionários da empresa pediram demissão para trabalhar em empresas de várias 

capitais brasileiras. 

Desta forma é perceptível que o grande problema encontrado é a falta de trabalhadores 

qualificados, assim torna-se compreensível o aumento de escolas de cursos técnicos que surgiram na 

cidade nesses últimos anos, mas é fundamental compreender que se não houver meios de certificar-se 

que estas escolas não possuem qualidade mínima de ensino o problema pode em um futuro muito 

próximo agravar-se a ponto de não contarmos nem com profissionais qualificados nem com escolas 

adequadas para a qualificação de pessoas interessadas em encontrar melhores condições de trabalho. 
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Em Maringá, conforme mencionado anteriormente nesses últimos anos, incentivado pela alta 

demanda por mão-de-obra qualificada dezenas de cursos de qualificação e até mesmo especialização 

começaram a surgir na cidade. Um dos problemas abordados encontra-se no fator preço, este por sua 

vez vêm cada vez mais inflacionado deixando classes menos abastadas às margens dessa situação. 

Nesse parâmetro o Estado com o seu papel fundamental de apoio e incentivo ao crescimento 

como um todo pouco faz para mudar essa realidade e propor medidas e meios mais intensos de inserir 

jovens desde idades inferiores em cursos que de fato insiram estes jovens no mercado de trabalho. 

Alguns colégios estaduais na cidade de Maringá, como o Colégio Estadual Juscelino 

Kubitschek (Colégio JK) e o Colégio Maria Gorette, oferecem alguns cursos profissionalizantes, 

sobretudo no primeiro colégio a maioria dos cursos oferecidos são importantíssimos tais como os de 

Segurança do Trabalho, Biotecnologia e Meio Ambiente, pois contribui com dezenas de jovens e 

adultos a enquadrar-se no mercado de trabalho, o problema é que um, dois ou três colégios ou centro 

de ensino que ofereça essas qualificações para o tamanho de Maringá torna-se insuficiente, pois 

grande parte da população não possui o poder aquisitivo para paga centros de ensino particular e a 

quantidades de cursos gratuitos de qualidade são de longe insatisfatórios para atender o tamanho da 

demanda. 

 

SALDO DE EMPREGO EM JUNHO DE 2003 - 2011. 

 
Gráfico 2: Saldo de Emprego em Junho de 2003 a 2011. 
Organização: Leonel S. Rocha. 

 

 No gráfico notamos claramente uma tendência de leve declínio nos anos de 2003 e 2004, uma 

forte queda em 2005 e 2006, após isto o saldo de emprego voltou a se estagnar. 

 A tendência de leve queda a partir do ano de 2009 podermos até pressupor que estes 

indicativos nos levam a pensar que a crise financeira ao qual o mundo foi acometido em 2008 teve aqui 

os seus reflexos somente agora em 2011 e 2012. 
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Qualificação 

 

Em Maringá, a preocupação com a qualificação profissional vêm já há algum tempo 

despontando como grande preocupação por parte dos empregadores, que estão cada vez mais com 

dificuldades para encontrar pessoas qualificadas o suficiente para exercerem a funções propostas 

pelas empresas. 

Este fato torna-se visível na cidade quando observamos a quantidade de cursos técnicos 

oferecidos em vários pontos tanto na região central como também nas regiões periféricas, estes cursos 

variam desde os relacionados com softwares computacionais como Web Designer, Photoshop, 

Hardware entre outros, até os que integram áreas específicas do conhecimento como os técnicos em 

enfermagem, biotecnologias, química entre outros. Os custos também variam bastante, por exemplo, o 

Sistema SESI, SENAI, SENAC, oferece todos estes cursos mencionados anteriormente, e têm os 

preços oscilando desde os preços que se assemelham ao de cursos de nível superior até cursos 

gratuitos, ou com sistema de bolsas que ajudam custear o estudo. 

 

Oferta e a situação do mercado de trabalho 

 

A exemplo da procura por profissionais capacitados a exercerem determinadas funções a 

empresa especializada em programas computacionais para prefeituras Elotech, que conta com cerca 

de 60 profissionais especializados em tecnologia da informação, sofre com o assédio da concorrência. 

Ultimamente, alguns funcionários da empresa pediram demissão para trabalhar em empresas de várias 

capitais brasileiras. 

Desta forma é perceptível que o grande problema encontrado é a falta de trabalhadores 

qualificados, assim torna-se compreensível o aumento de escolas de cursos técnicos que surgiram na 

cidade nesses últimos anos, mas é fundamental compreender que se não houver meios de certificar-se 

que estas escolas não possuem qualidade mínima de ensino o problema pode em um futuro muito 

próximo agravar-se a ponto de não contarmos nem com profissionais qualificados nem com escolas 

adequadas para a qualificação de pessoas interessadas em encontrar melhores condições de trabalho. 

Em Maringá, conforme mencionado anteriormente nesses últimos anos, incentivado pela alta 

demanda por mão-de-obra qualificada dezenas de cursos de qualificação e até mesmo especialização 

começaram a surgir na cidade. Um dos problemas abordados encontra-se no fator preço, este por sua 

vez vêm cada vez mais inflacionado deixando classes menos abastadas às margens dessa situação. 
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Nesse parâmetro o Estado com o seu papel fundamental de apoio e incentivo ao crescimento 

como um todo pouco faz para mudar essa realidade e propor medidas e meios mais intensos de inserir 

jovens desde idades inferiores em cursos que de fato insiram estes jovens no mercado de trabalho.  

Alguns colégios estaduais na cidade de Maringá, como o Colégio Estadual Juscelino 

Kubitschek (Colégio JK) e o Colégio Maria Gorette, oferecem alguns cursos profissionalizantes, 

sobretudo no primeiro colégio a maioria dos cursos oferecidos são importantíssimos tais como os de 

Segurança do Trabalho, Biotecnologia e Meio Ambiente, pois contribui com dezenas de jovens e 

adultos a enquadrar-se no mercado de trabalho, o problema é que um, dois ou três colégios ou centro 

de ensino que ofereça essas qualificações para o tamanho de Maringá torna-se insuficiente, pois 

grandes partes da população não possuem o poder aquisitivo para paga centros de ensino particular e 

a quantidades de cursos gratuitos de qualidade são de longe insatisfatórios para atender o tamanho da 

demanda. 

 

Violência X Oportunidade 

 

Diante de todos estes fatos, desemprego, altas e baixas no mercado de trabalho, distancia e 

adversidades encontradas por jovens em processo de formação para conseguirem qualificar-se justifico 

estes como sendo indicadores e fatores que podem induzir jovens a buscarem soluções alternativas, 

com contravenções de toda ordem. 

O envolvimento de pessoas com crimes atrelados as drogas chega a 60%, por exemplo, das 

239 pessoas assassinadas nos anos de 2006 a 2010, 143 teriam algum tipo de envolvimento com o 

tráfico de drogas, segundo estimativa da policia. Estas pessoas vitimas da criminalidade sustentada 

pelas drogas iniciaram as suas práticas ilícitas com estes produtos ainda muito jovens na maioria das 

vezes e por não terem tido apoio, familiar, do estado e de forma geral da sociedade continuaram neste 

mundo, até mesmo porque não conseguiram observar uma realidade melhor ao seu redor. 
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Emprego formal - Ramo de atividade empresarial 2009 

 
Tabela 1 - Empregos Formais - Ramo de Atividade Empresarial 2009 - Diagnóstico Social de Maringá 2012. 

 

Esta tabela mostra um panorama geral (todas as idades) dos ramos de atividade que mais 

empregaram na cidade de Maringá no ano de 2009, mostrando que atividades ligadas a reparação de 

veículos automotores e bicicletas, assim como o comércio, foram as atividades que mais empregaram. 

 
Pessoas de 16 a 24 anos com emprego formal 
 

Definição do indicador: total de de pessoas de 16 a 24 anos empregadas, percentual em 

relação à população nessa faixa etária e renda média (RAIS/CAGED/MTb/2009) 

 
Tabela 2 

 
Em dezembro de 2009, estavam registrados com emprego formal 51,8 mil jovens com idade 

entre 16 e 24 anos. Isso corresponde a 53,69% da população projetada nessa faixa etária (fonte: 

RAIS/CAGED). 
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Salário médio de pessoas de 16 a 24 anos com emprego formal 

 

Em dezembro de 2009, o salário médio das pessoas empregadas com idade de 16 a 24 anos 

era de R$ 800,76. A média foi calculada pela divisão da massa salarial pelo total de empregados nessa 

faixa etária (fonte: RAIS/CAGED). 

 
Tabela 3 

 
 

Como é possível observar nas duas tabelas acima, mais da metade da população jovem de 

Maringá apresenta-se empregada, não cabe aqui uma análise afim de saber qual é o percentual ideal 

de empregabilidade dessa faixa etária, no entanto nota-se que a média salarial desta faixa gira em 

torno de R$ 800,00 reais onde em uma análise generalizada pareceria suficiente para satisfazer as 

necessidades básicas de um jovem. Entretanto devemos levar em consideração também o padrão de 

vida de onde este jovem esta inserido, qual é o padrão social do local onde este individuo está e quais 

as aspirações deste jovem. 

Conforme o Infográfico a baixo, notamos três áreas de extrema pobreza e mais três de menor 

nível, todavia o índice de desigualdade ainda está em torno de 4,37 vezes, mostrando que a divisão do 

capital apresenta-se ainda muito deficiente ao longo do território. Percebe-se então que embora a 

médias salariais dos jovens esteja acima do salário mínimo nacional, a distribuição de renda ao longo 

do espaço apresenta-se talvez como o fator complicador dessa situação. 
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CONCLUSÃO 

 

Compreender que o jovem maringaense, assim como em todo o país, possui escassas 

oportunidades de adentrar no mercado de trabalho já qualificado, a quantidade de cursos oferecidos 

torna-se insuficiente em vista o tamanho da demanda, por outro lado jovens relativamente mais novos 

em torno de 16 - 17 anos já estão demonstrando interesse por colocar-se em ocupação, mas a 

preparação ainda é insuficiente. 

Quando procuram uma ocupação usualmente são aqueles trabalhos informais, não registrados 

o que também dificulta a comparação de dados do universo. Os dados para o estado do Paraná, sobre 

a distribuição da população que ganha até um salário mínimo mensal quanto a escolaridade confirma a 

tese de que a escolaridade influencia na remuneração, aproximadamente 59% não terminaram o 

primeiro grau recebem até um salário mínimo mensal. Esses dados evidenciam a necessidade da 

população, especialmente os jovens, quanto a qualificação profissional. 

Assim, as políticas de emprego e renda e de qualificação de mão-de-obra podem contribuir 

para resolver as questões relacionadas à exclusão de uma parcela da população do mercado de 

trabalho, em especial as parcelas da juventude, podendo minimizar esses problemas, promovendo a 

inserção econômica dos jovens e de todos os brasileiros no mundo do trabalho promovendo inclusão 

social. 
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