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1 – RESUMO 

A formação técnico-profissional de adolescentes e jovens abre um leque de 

oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Há mais de uma década, foi promulgada a 

Lei 10.097/2000 que tem por finalidade promover a inserção de adolescentes e jovens no 

mercado de trabalho. Diante disso, é relevante analisar os programas sociais que tem esse 

objetivo, de modo que possam estar alinhados às demandas das empresas além do ingresso do 

jovem ao mercado de trabalho. Este estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica 

exploratória e pesquisa de campo realizada com jovens egressos, empresas e entidades de 

formação profissional. A amostra foi selecionada pelo critério de acessibilidade, na qual 

foram entrevistados dezenove aprendizes egressos, três entidades formadoras, sendo elas 

COEP, CESAM e SEST/SENAT e quatro gerentes de empresas que estão vinculadas ao 

programa, situadas na região da Grande Vitória. Foram aplicados três roteiros de perguntas 

semi-estruturadas com questões abertas no mês de janeiro de 2015. Por fim, com base no 

referencial teórico e na análise dos dados coletados na pesquisa de campo, conclui-se que o 

programa tem cumprido com seus objetivos principais, porém é necessário que sejam feitos 

aperfeiçoamentos, tanto quanto ao maior acesso dos jovens no programa como também em 

aspectos de acompanhamento e monitoramento. 

Palavras-chave: Programa Jovem Aprendiz. Iniciação ao trabalho. Qualificação Profissional. 

 

2 – INTRODUÇÃO 

Desde a década de 1940 as diferentes visões acerca da juventude foram se 

estabelecendo ao longo da história. Neste cenário a preocupação com a juventude em situação 

de vulnerabilidade social, interferiu diretamente na criação de políticas públicas voltadas a 

esses cidadãos. Submetidos a trabalhos precários e informais que consistiam em jornadas 

duras de trabalho e salários baixos, esses menores não eram considerados como sujeitos de 

direito, uma vez que atuavam como trabalhadores adultos e não como jovens em condição de 

aprendiz. 

Com base neste cenário, há mais de uma década foi promulgada a Lei n° 10.097/2000 

que prevê a aprendizagem de adolescentes e jovens visando asua inserção no mercado de 

trabalho, tendo em vista a constante preocupação da juventude com o emprego, uma vez que, 

nosdias atuais, a busca por independência e autonomia financeira tem se tornado cada vez 

maior.Entretanto, pode-se observar que a inserção no mercado de trabalho tem sofrido 

mudanças significativas, uma vez que as empresas têm abordado como principal critério de 
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seleção a procura por profissionais que possuam um grau mínimo de escolaridade, experiência 

e qualificação profissional. 

Dessa forma, o Programa Jovem Aprendiz destaca como seus objetivos principais a 

garantia do acesso de adolescentes e jovens à qualificação profissional; a inserção no mercado 

de trabalho; a contribuição para melhoria da qualidade de vida, e; as oportunidades para o 

desenvolvimento de potencialidades individuais. 

Logo, verifica-se que os programas destinados à preparação de jovens profissionais 

podem contribuir com a formação dos seus egressos, atendendo às demandas das empresas, 

com relação à qualificação. Diante disso, torna-se importante responder à seguinte questão: o 

Programa Jovem Aprendiz vem obtendo os resultados pretendidos conforme os 

objetivos instituídos pela Lei 10.097/00? 

 

3 – OBJETIVOS 

 Neste sentido, o estudo busca verificar se a participação no Programa Jovem Aprendiz 

contribui significativamente para uma maior empregabilidade dos jovens egressos 

participantes no período de 2005 a 2013 e que hoje atuam ou deveriam estar atuando 

profissionalmente no mundo coorporativo. O estudo ouviu dezenove jovens egressos do 

programa no período de 2005 a 2013, três entidades de formação profissional e quatro 

empresas contratantes na região da Grande Vitória, Estado do Espírito Santo.  

 

4 – METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na presente pesquisa classifica-se como exploratória e 

descritiva, que tem por finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 

escrito sobre a temática em estudo (Marconi e Lakatos, 2006). A pesquisa possuiu caráter 

qualitativo, pois segundo Fraga (2009, p.2), [...] esta busca revelação entre o fenômeno e a 

essência e se opõem a corrente positivista, para afirmar que algo só pode ser entendido a partir 

do ponto de vista das pessoas que o estão vivendo e experimentando. 

A pesquisa qualitativa tornou possível compreender e identificar a realidade da 

situação profissional atual dos jovens egressos e as contribuições do Programa Jovem 

Aprendiz em sua formação profissional, além de possibilitar o acesso a questões mais 

complexas explorando-as em profundidade.  

A amostra foi selecionada pelo critério de acessibilidade, na qual foram entrevistados 

dezenove aprendizes egressos, três entidades formadoras, sendo elas COEP, CESAM e 
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SEST/SENAT e quatro gerentes de empresas que estão vinculadas ao programa, situadas na 

região da Grande Vitória. Foram aplicados três roteiros de perguntas semi-estruturadas com 

questões abertas no mês de janeiro de 2015.  

O primeiro foi destinado aos aprendizes egressos, considerando como critério de 

seleção o fato de que tenham participado do programa de formação e que já tivessem 

concluído sua participação quando a pesquisa foi realizada. O segundo roteiro de perguntas 

foi destinado às entidades formadoras, tendo em vista que para cada entrevista necessitava do 

envio de uma declaração, além de informar previamente os aspectos que seriam abordados. Já 

o terceiro, foi destinado aos gerentes de empresas vinculadas ao programa, tendo em vista a 

sua importância nos processos decisórios no que se refere a contratações e responsabilidades 

com os aprendizes. As entrevistas foram realizadas individualmente em locais previamente 

acordados e duraram, em média, entre 40 a 50 minutos. Os dados foram tratados de forma 

qualitativa, para identificar a formação e inserção do jovem no mercado.  

 

5 – DESENVOLVIMENTO 

5.1 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO À JUVENTUDE  

Ao longo da história do Brasil, o trabalho era visto como um antídoto à criminalidade, 

pois acreditava-se que devido à falta de perspectivas educacionais e profissionais, os jovens 

pobres eram mais vulneráveis à violência. Freitas e Pappa (2008) destacam que somente a 

partir da segunda metade da década de 1990 esses jovens passaram a chamar a atenção da 

sociedade como vítimas ou protagonistas de problemas sociais em que nesses e em outros 

casos, o trabalho se tornou um antídoto a essas ameaças, pois os mantinham afastados dos 

perigos da rua. 

León (2008) define políticas públicas como sendo toda ação orientada à realização de 

valores e objetivos sociais no que se refere ao período juvenil, com o objetivo de gerar 

condições nas quais o jovem possa realizar-se como tal e, ao mesmo tempo, participar na 

configuração da sociedade onde vivem.  

No Brasil as medidas de políticas à juventude já haviam se iniciado desde 1990 com a 

criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerado um marco na proteção da 

infância e tem como base a doutrina de proteção integral e a Constituição Federal de 1988. 

Em 2007 foi criado o Estatuto da Juventude que definiu os direitos básicos da população entre 

15 e 29 anos e determinou à família, à comunidade, à sociedade e ao poder público a 

responsabilidade para o cumprimento desses direitos.  
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Com o objetivo de articular os programas federais de juventude existentes, em 2005 

foram criados a Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho Nacional de Juventude. Castro 

e Aquino (2008) citam que esse grupo ministerial identificou desafios que deveriam estar 

descritos na Política Nacional de Juventude, a saber: erradicar o analfabetismo entre jovens, 

prepará-los para o mundo do trabalho, gerar trabalho e renda e promover a vida saudável. 

Contudo, para Abramo (2005) as políticas para os jovens se resumem a algumas 

medidas que auxiliavam na inserção no mercado de trabalho, mas também fortemente em 

medidas de punição, prevenção, resgate das situações de desvio e marginalidade. Neste 

sentido, verifica-se, segundo León (2008), por mais que as políticas sociais alcancem uma 

população vulnerável, ainda assim se voltam para certa parcela da população, que de alguma 

forma já usufrui da cobertura do Estado, acarretando uma desarticulação setorial, 

descontinuidade, precariedade e ampliação de esforços.  

Castro e Aquino (2008) relatam que tais programas de juventude podem contribuir 

para melhorar as condições de vida da população atendida, o que elevaria os índices de 

alfabetização e escolaridade que resultariam em uma melhora na inserção desses jovens no 

mercado de trabalho.  

 

5.2 - JUVENTUDE E TRABALHO 

Segundo Máximo (2012) na década de 1940, o estado, casas de educação e igrejas 

eram responsáveis por formar crianças, adolescentes e jovens, moral e intelectualmente, no 

intuito de diminuir a criminalidade e a vagabundagem presentes naquela época. O estado por 

sua vez era responsável pelo custeio de todos os processos e declarava posteriormente os 

indivíduos como aptos ou não ao exercício trabalho.  

Estes jovens então aprendiam ofícios que não possibilitavam de imediato à inserção 

em empregos bem remunerados, além de muitas vezes terminarem por circular em ocupações 

de baixa remuneração e curta duração, conforme Rizzini e Pilotti (2009).  

Segundo Abramo, Freitas e Sposito (2002), a Organização Internacional do Trabalho 

OIT, divide a juventude em dois períodos: o período da adolescência e o da juventude 

propriamente dita. Neste caso, a adolescência se dá pelo período que vai dos 15 aos 19 anos. 

Adotam-se os 15 anos como ponto inicial da adolescência porque se supõe que com essa 

idade o jovem já terá alcançado um nível de escolaridade que lhe permite acesso ao mercado 

de trabalho, e adotam 24 anos como marco final dessa fase. 
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Segundo Máximo (2012) o trabalho em forma de emprego possui um papel 

fundamental na construção dos jovens enquanto cidadãos, pois alguns elementos permanecem 

como sendo de fundamental importância para a sociedade atual. Já Abramo, Freitas e Sposito 

(2002) relatam que alguns jovens constroem toda sua identidade no fim da sociedade do 

trabalho e consideram este como um meio que dispõem para manter sua dignidade. Porém 

Máximo (2012) relata que, no conceito atual, as empresas buscam por profissionais 

capacitados, qualificados e com experiência para assumir responsabilidades, critérios esses 

que podem trazer certas implicações que terminam por dificultar ou adiar ainda mais a 

contratação dos jovens, trazendo a estes o sentimento de fracasso diante das impossibilidades. 

 

5.3 - O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 

Diante da situação relatada, houve a emergência na criação de leis e decretos que 

protegessem os direitos dos novos jovens trabalhadores, destacando-se a criação dos 

programas PROJOVEM Trabalhador, o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego 

e o Jovem Aprendiz, que é o resultado da busca por direitos, inclusive atendendo ao Estatuto 

da Criança e do Adolescente. O Programa foi estabelecido pela Lei n° 10.097 de Dezembro 

de 2000, a fim de inserir normas protetoras a jovens menores de dezoito anos, necessárias a 

sua capacitação profissional e ingresso no primeiro emprego. 

Além de proibir o trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, 

também proíbe o trabalho do menor em locais prejudiciais à sua formação, ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a 

frequência à escola. Máximo (2012) relata que devido a necessidade de unificar as faixas de 

idade, em 2005, foi sancionada a Medida Provisória que ampliou a faixa etária na CLT, 

estendendo-a até os 24 anos de idade. A nomenclatura, desde então mudou de Adolescente 

Aprendiz para Jovem Aprendiz.  

A Lei obriga os estabelecimentos de qualquer natureza, excluindo microempresas, 

empresas de pequeno porte e entidades sem fins lucrativos, a empregar e matricular nos 

cursosde Instituições Formadoras, número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15% 

no máximo, com base em suas funções que demandem formação profissional.  

Segundo Máximo (2012) o público alvo do programa são jovens sem experiência, 

provenientes de famílias menos favorecidas, que são contratados por empresas pelo prazo 

máximo de dois anos. Neste período os jovens recebem capacitação, através de cursos 

teóricos e atividades práticas realizadas na contratante. Entretanto, Máximo (2012) ainda 
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afirma que o programa evidencia processos seletivos nos quais predominam a lógica 

meritocrática, favorecendo, muitas vezes, os jovens que tiveram maiores condições de acesso 

à educação.  

ACLT garante aos aprendizes direitos trabalhistas e previdenciários semelhantes aos 

demais empregados, como: remuneração mínima por hora prevista em Lei; férias que 

coincidam com o período escolar; décimo terceiro salário e Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço recolhido à alíquota de 2%. Ainda determina que a carga horária máxima seja de seis 

horas diárias. 

 

6 – RESULTADOS 

6.1 – REVELAÇÕES DA PESQUISA COM JOVENS EGRESSOS 

Participaram deste estudo dezenove aprendizes egressos, cujas idades variavam entre 

19 e 25 anos, sendo dez aprendizes do sexo masculino e nove do sexo feminino. No que se 

refere à raça, quatro se consideraram negros, dez pardos e cinco brancos. Todos os 

entrevistados estudaram em escolas públicas, com escolaridade variando entre ensino médio 

completo e superior cursando.  

Conforme as entrevistas, a motivação para a inclusão como aprendiz foi baseada na 

busca não apenas de uma renda própria com a carteira assinada, mas evoluir em termos de 

formação e futuro profissional.  

Os egressos que concluíram o programa se sentem capacitados, pois percebeu-se que o 

aprendiz egresso apresentou mudanças de comportamento, tornando-se jovens que interagem 

socialmente, mais concentrados, maduros, responsáveis, pontuais, comprometidos e pró-

ativos. 

Todos os entrevistados realizaram curso de caráter administrativo, sejam de 

informática, administração, ética, matemática, português e meio ambiente. Ficou claro que os 

jovens têm muitas dificuldades em conciliar escola e trabalho. Observou-se que a rotina do 

aprendiz se constitui em uma rigorosa carga horária, uma vez que não diz respeito apenas às 

horas na empresa, mas também ao curso de formação e à escola. No processo de seleção para 

participar do programa, evidenciou-se que geralmente são escolhidos os jovens mais 

preparados, que possuem os melhores desempenhos nesta fase classificatória, fazendo uma 

prévia exclusão de uma parcela de jovens que já estão naturalmente excluídos, isto é, que não 

têm acesso ou se afastaram da escola. 
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Os egressos demonstraram que a participação no programa foi importante, 

principalmente porque oferece a experiência profissional e com ela a possibilidade de 

emprego, que se constituem, segundo os aprendizes, em um diferencial competitivo futuro. 

Quinze egressos trabalham atualmente e muitos apontam como motivo para terem sido 

selecionados a sua graduação atual, a experiência profissional, seus resultados como aprendiz 

e indicação de amigos. Observou-se que a contribuição do programa para as futuras posições 

de trabalho não se refere apenas à questão da formação ou da experiência, mas também aos 

contatos feitos durante o período como aprendiz. Abramo, Freitas e Sposito (2002) afirmam 

que “essa teia de relações favorece o ingresso dos jovens quer no estágio, quer no trabalho, 

possibilitando-lhes iniciar suas carreiras”. 

 

6.2 – REVELAÇÕES DA PESQUISA COM ENTIDADES FORMADORAS 

Participaram desse estudo três Entidades Formadoras, sendo elas COEP - Centro de 

Orientação e Encaminhamento Profissional, CESAM - Centro Salesiano do Menor e SEST 

SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, localizadas em Vitória e 

Cariacica no Estado do Espírito Santo.  

Observou-se que o principal objetivo do programa para as entidades está na 

qualificação dos jovens, mas também afirmam que a oportunidade, a formação e o fato de 

fortalecer vínculos são de grande importância.  

As entidades formadoras informaram que o programa visa competências como 

assiduidade, compromisso, ética, pontualidade, dedicação, desenvolvimento de 

relacionamentos interpessoais, trabalho em equipe, habilidades específicas, responsabilidade, 

crescimento pessoal e qualificação.  

Durante a pesquisa constatou-se que o objetivo de formar e preparar os jovens para o 

mercado de trabalho é uma característica singular em todas as entidades. Verificou-se também 

que no que se refere ao cadastro e seleção dos aprendizes, as entidades possuem requisitos 

semelhantes, incluindo provas de conhecimentos gerais e, em alguns casos, visitas 

socioeconômicas para verificar a real situação familiar do aprendiz.  

Quanto à interação entre a entidade, alunos e empresas, observa-se que são realizados 

acompanhamentos familiares, escolares e psicológicos, além de visita à casa do aprendiz e à 

empresa contratante no intuito de verificar a qualificação fornecida pela empresa através de 

reuniões, avaliações e envios de relatórios mensais.  
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As entidades não realizam nenhum tipo de análise quanto à desistência no programa e 

não possuem dados comprovados, mas imaginam que o índice varia em média de 3% a 5%. 

Os motivos mais comuns apontados para a desistência desses jovens são: envolvimento com 

drogas, faltas excessivas, dificuldades escolares, gravidez, problemas familiares. 

 

6.3 – REVELAÇÕES DA PESQUISA COM EMPRESAS CONTRATANTES 

Participaram desta pesquisa quatro gestores de empresas vinculadas ao Programa 

Jovem Aprendiz, responsáveis pelo acompanhamento de aprendizes intermediando o 

relacionamento entre empresa e entidade. São empresas de médio e grande porte que atuam 

em segmentos como alimentação animal, indústria alimentar, bancário e logística, localizadas 

na Região da Grande Vitória-ES. 

As empresas participam do programa entre cinco a quinze anos e afirmam que não 

participam do Programa somente por exigência da Lei, mas também para atrair pessoas 

capacitadas e interessadas a trabalhar na organização, onde inclusive contratam sempre 

quantidade de aprendizes superior ao mínimo estabelecido, pois esses jovens se constituem 

em um grande reforço nas atividades.  

Verificou-se que os aprendizes realizam tarefas básicas para seu próprio crescimento 

profissional, passando por diversos setores realizando um rodízio de funções, para que 

possam ter uma visão ampla da empresa e adquiram uma bagagem de conhecimento maior em 

várias funções. Quando perguntado quais os aspectos mais observados nos jovens durante a 

aprendizagem as empresas enfatizam o foco, empenho, dinamismo, carisma, conduta 

profissional, pró-atividade, envolvimento, dedicação, compromisso, interesse e organização.  

As atividades realizadas acontecem de duas formas: os aprendizes do SENAI 

realizam-nas somente na entidade durante todo período do contrato de trabalho, pois são 

empresas de área industrial. A outra forma se dá com teoria e prática intercalada nas entidades 

CIEE e CESAM, cursos de caráter administrativo.  

Observou-se que há uma grande preocupação por parte das empresas em informar aos 

jovens sobre os procedimentos de ética, conduta, oportunidades de crescimento e legislação 

pertinente a aprendizagem. Contudo, os gestores mencionaram que alguns jovens possuem 

dificuldades, pois faltam bastante e, principalmente, não têm nenhum compromisso com a 

oportunidade conquistada.  

Tendo em vista a dificuldade do jovem em se inserir no mercado de trabalho, os 

gestores veem a busca do primeiro emprego como algo ótimo, contudo ressaltam que, para 
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tanto, os jovens precisam ter interesse suficiente na oportunidade adquirida, pois isso irá 

provocá-los a continuar no mercado de trabalho.  

Observou-se também que durante a aprendizagem alguns jovens desistiram do 

programa, estando entre os motivos: falta de interesse, foco nos estudos, gravidez precoce, má 

conduta, etc. Alguns aspectos foram destacados pelas empresas como fundamentais para que 

esses jovens continuem programa, tais como: acreditarem que existe espaço no mercado de 

trabalho, assiduidade, dedicação, atenção, responsabilidade com os estudos, vontade de 

crescer, comprometimento e disciplina.  

 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após todo o estudo foi possível constatar que o programa tem cumprido os seus 

objetivos principais, exceto no que se refere à garantia e o acesso à qualificação profissional, 

pois nem todos os jovens têm oportunidade de ingressar no programa. Esses fatores 

evidenciam que ocorre uma prévia exclusão de uma parcela de jovens por não possuírem 

acesso ou ter se afastado da escola. Porém, observa-se que há um ponto positivo no 

estabelecimento desses requisitos, pois há o estímulo aos jovens que estão fora da escola a 

retornarem e tentarem se enquadrar de modo que possam ter uma possibilidade de 

participação, considerando o programa como um impulsionador no processo de inserção no 

mercado de trabalho através do primeiro emprego. 

Ainda que o acompanhamento pós-programa não seja um objetivo específico do 

programa, verificou-se a sua necessidade, tendo em vista que muitos jovens após concluírem 

seu contrato de aprendizagem permanecem desamparados no que se refere à inserção no 

mercado de trabalho, pois demoram em média de três meses a ano para se recolocarem no 

mercado de trabalho. Assim, a participação no Programa contribui, mas não é garantia de 

contribuição significativa para uma maior empregabilidade, pois se constatou que uma parcela 

dos entrevistados ainda não se encontrava no mercado de trabalho. Porém, a iniciação no 

programa revelou novas possibilidades, uma vez que quinze jovens entrevistados já estão no 

mercado de trabalho e afirmaram a participação no programa como fator determinante para 

essa inserção, além de estarem cursando ensino superior.  

A respeito da contribuição do Programa Jovem Aprendiz na descoberta de novos 

talentos profissionais, pode-se observar que o mesmo tem contribuído significativamente, 

uma vez que os gestores entrevistados afirmam possuir aprendizes egressos em seu quadro de 
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funcionários que foram contratados em virtude de seus bons resultados durante o período de 

aprendizagem.  

Verificou-se, também, que dentre as medidas do programa que obtiveram maior 

contribuição na formação profissional dos jovens, inclusive relacionadas a aspectos 

comportamentais, foi adquirir a experiência para o mundo do trabalho e qualificação. No que 

se referem a aspectos comportamentais, estes afirmam que fizeram novos amigos, 

desenvolveram relações interpessoais, tiveram mais responsabilidades e tornaram-se mais 

equilibrados emocionalmente.  
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