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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as vivências de um grupo de jovens no 
Programa Jovem Aprendiz, uma política pública voltada para a inclusão de jovens no 
mundo do trabalho. Tal política é executada pelo Estado brasileiro e se baseia na Lei 
10.097/2000 chamada Lei da Aprendizagem. A pesquisa foi dividida em duas etapas: 
a primeira no ano de 2019 e, a segunda, no ano de 2021. A partir de método qualitativo 
procuramos demonstrar a relação entre trabalho, juventude e educação. A questão 
norteadora é: como pensar estes três conceitos de maneira a demonstrar a relação 
dos jovens com o mundo do trabalho e os desafios da sua inserção nele. 
 
 PALAVRAS-CHAVE: Jovem Aprendiz – Trabalho – Educação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the experiences of a group of young people in the Young 
Apprentice Program, a public policy aimed at the inclusion of young people in the labor 
market. This policy is implemented by the Brazilian State and is based on Law 
10.097/2000, known as the Apprenticeship Law. The research was divided into two 
stages: the first in the year 2019, and the second in the year 2021. From qualitative 
method we seek to demonstrate the relationship between work, youth, and education. 
The guiding question is: how to think these three concepts in order to demonstrate the 
relationship of young people with the world of work and the challenges of their insertion 
in it. 
 
Keywords: Young Apprentice – Work – Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as vivências de participantes no 

Programa Jovem Aprendiz, que faz parte de uma política pública voltada para a 

inclusão de jovens no mundo do trabalho.  Buscamos demonstrar a relação entre 

trabalho, juventude e educação, apresentando conceitos para explicá-la. A questão 

norteadora é: como relacionar juventude, trabalho e educação de maneira a 

demonstrar a relação dos jovens com o mundo de trabalho e os desafios da inserção 

nele. 

O Programa Jovem Aprendiz tem como objetivo a formação técnico-profissional 

de jovens, regulamentado através da Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000, alterada 

pelo Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro 2005. Chamada de Lei da Aprendizagem 

ela traz, como objetivo, incentivar a inserção de jovens dos 14 aos 24 anos no mundo 

do trabalho, por meio de ações entre empresas e instituições formadoras. Neste 

sentido, o Programa Jovem Aprendiz trata de uma modalidade de contrato de 

trabalho, regularizado por escrito e com prazo determinado, tendo duração máxima 

de dois anos, com todas as garantias trabalhistas previstas (pagamento de salário, 

férias, FGTS, vale transporte, seguro desemprego). Nele, a empresa empregadora se 

compromete a garantir ao jovem uma formação técnico-profissional, através de 

atividades teóricas e práticas, desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho e nas 

instituições formadoras, cabendo ao jovem o compromisso de participar de tais 

atividades para garantir sua permanência no Programa. 

A parte formadora é compreendida, principalmente, pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem, composto por entidades de formação, pertencentes ao Sistema S, a 

saber: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

(Senat) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e se não houver 

possibilidade de ser assim, deve-se ter uma instituição privada ou não governamental, 

devidamente autorizada, para tal atividade formadora desses jovens.  

Como recorte, foram selecionados jovens do Programa Jovem Aprendiz que 

faziam a formação teórica na entidade formadora, nesse caso, pertencente ao 

Sistema S1. 

                                                           
1 Por questões éticas, a pedido da entidade formadora, deixaremos o seu nome em sigilo. 
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Trabalhar com juventude na perspectiva do mundo do trabalho faz parte de um 

interesse particular da pesquisadora, que vem buscando proximidade com a temática 

sobre os conflitos decorrentes da relação entre juventude e mundo do trabalho e, tanto 

a escolha do tema como do objeto de análise relacionou-se com tal afinidade e ainda 

com a proximidade da pesquisadora com os jovens pesquisados. 

A pesquisa traz como relevância pensar a respeito dos jovens e sua inserção 

no mundo do trabalho como uma questão social e, como isso impacta na vida desses 

indivíduos e nas relações que eles constroem. Veremos, portanto, a relação do 

conceito de “juventudes” com o mundo do trabalho dentro do contexto do mundo 

jovem; o papel da Educação dentro desse processo; o Programa Jovem Aprendiz no 

que tange à Lei que o envolve, por se tratar de uma política pública e, por conseguinte, 

se apresentará os resultados da pesquisa. 

Cabe ressaltar que na fase de revisão bibliográfica acerca dos conceitos 

apresentados foi utilizada a pesquisa bibliográfica por meio de acesso a artigos, livros, 

teses e trabalhos de conclusão de curso, utilizando a internet como fonte de busca 

das informações. Optou-se por buscar materiais teóricos a partir das seguintes 

palavras – chave: Jovem Aprendiz; aprendizagem profissional; juventude e trabalho. 

Este estudo, portanto, é produto de uma pesquisa que foi realizada em duas 

etapas. Primeiramente, presencial, no ano de 2019, e na segunda fase, online, e com 

os mesmos jovens, de forma a respeitar as medidas de prevenção e combate à 

disseminação do COVID – 19. Procuramos percorrer o antes e o após o mundo destes 

jovens no Programa Jovem Aprendiz. 

O trabalho encontra-se dividido nos seguintes capítulos: o primeiro que aborda 

sobre Juventude enquanto categoria social, tratando sobre tal categoria e sua relação 

com o mundo do trabalho como uma questão social. O segundo trata sobre Educação 

e aprendizagem profissional, apresentando o Programa Jovem Aprendiz como 

exemplo de uma política pública voltada para a inserção dos jovens no mundo do 

trabalho. O terceiro, traz a pesquisa de campo e sua metodologia e, por conseguinte 

a análise dos dados. 
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Capítulo 1 - Juventude e Trabalho: Alguns conceitos e considerações do jovem 

como questão social relacionado ao mundo do trabalho  

 

Este capítulo tem como objetivo trazer conceitos sobre Juventude, enquanto 

categoria social, trazendo uma relação dessa categoria com o mundo do trabalho, 

tendo os conflitos da inserção dos jovens no mundo do trabalho como algo que 

impacta nas relações sociais deles. 

 Dayrell (2003) aborda que “construir uma definição da categoria juventude não 

é fácil, principalmente porque os critérios que a constituem são históricos e culturais.” 

Para o autor a juventude é uma “condição social” e um tipo de “representação social”. 

Segundo ele: 

Construir uma noção de juventude na perspectiva da diversidade 
implica, em primeiro lugar, considerá-la não mais presa a critérios 
rígidos, mas sim como parte de um processo de crescimento mais 
totalizante, que ganha contornos específicos no conjunto das 
experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social 
(DAYRELL, 2003, p.24). 

 

O autor defende, portanto, a ideia de “juventudes”, no plural, e no sentido de 

compreender a juventude como algo único a ser vivido por cada um dos indivíduos de 

maneira relativa e subjetiva. Não há, portanto, um padrão, cada um vive a sua 

juventude à sua forma. Ao citar Charlot (2000) Dayrell aborda ainda que o jovem pode 

ser compreendido como um “ser social” devido a sua historicidade e abertura ao 

mundo externo. 

Ao fazer contribuições analíticas sobre a Juventude enquanto categoria social 

para a Sociologia, no sentido de construir uma Sociologia da Juventude, Pais (1990) 

já afirmava que: 

Histórica e socialmente, a juventude tem sido encarada como uma 
fase de vida marcada por uma certa instabilidade associada a 
determinados «problemas sociais». Se os jovens não se esforçam por 
contornar esses «problemas», correm mesmo riscos de serem 
apelidados de «irresponsáveis» ou «desinteressados». Um adulto é 
«responsável», diz – se, porque responde a um conjunto determinado 
de responsabilidades: de tipo ocupacional (trabalho fixo e 
remunerado); conjugal ou familiar (encargos com filhos, por exemplo) 
ou habitacional (despesas de habitação e aprovisionamento). A partir 
do momento em que vão contraindo estas responsabilidades, os 
jovens vão adquirindo o estatuto de adultos. Os problemas que, 
contemporaneamente, mais afectam a «juventude» —fazendo dela, 
por isso mesmo, um problema social— são correntemente derivados 



14 

 

da dificuldade de entrada dos jovens no mundo do trabalho. (PAIS, 
1990, p. 141). 
 

Cabe ressaltar que segundo o autor existem ainda outros conflitos encontrados 

na juventude, que transformam o jovem numa questão social e passível de ser 

refletida pela Sociologia da Juventude. Como a análise está pautada na relação entre 

juventude e trabalho, o autor centra no conflito entre a juventude e sua inserção no 

mercado de trabalho, que segundo ele vai gerar outros problemas para a vida social 

desses indivíduos. A respeito, Sposito (2010) afirma que: 

 

No caso brasileiro, é evidente que as dimensões relacionadas ao 
mundo do trabalho configuram um campo importante de investigação, 
pois parte significativa da experiência juvenil situa-se na sua conexão 
com o emprego ou na sua ausência. (SPOSITO, 2010, p.100) 

 

Aquino (2009) no livro “Juventude e Políticas Sociais no Brasil” publicado nesse 

mesmo ano pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – aborda que uma 

forma de enxergar a juventude como questão social é entender o jovem atualmente 

como um ser social participante de uma política de desenvolvimento. Nesse sentido, 

ele afirma que: 

“(...)delineia-se nova perspectiva sobre a juventude, em que perde 
força a conotação problemática do jovem e ganha relevo um enfoque 
completamente inovador: a juventude torna-se ator estratégico do 
desenvolvimento. Medidas decorrentes deste novo enfoque, no geral, 
reatualizam a visão preparatória da juventude, exigindo, por um lado, 
investimentos massivos na área de educação em prol do acúmulo de 
“capital humano” pelos jovens; por outro, exigindo também a adoção 
do corte geracional nos vários campos da atuação pública – saúde, 
qualificação profissional, uso do tempo livre etc. – e o incentivo à 
participação política juvenil, com recurso à noção de protagonismo 
jovem (AQUINO, 2009, p. 25). 
 

O jovem, portanto, não se trata aqui de uma figura problemática, mas de uma 

parte integrante e muito importante de um cenário de desenvolvimento. Neste sentido, 

ele se torna um protagonista, porém, veremos que esse desenvolvimento é algo 

conflitante haja vista a desigualdade que permeia seu contexto. Em se tratando de 

acesso ao mundo do trabalho este fator se torna mais impactante ainda, pois o 

trabalho é tido para muitos jovens como uma porta de entrada para o mundo adulto e, 

traz para eles, uma relação de independência e de construção de uma identidade: 

enquanto sujeitos que participam ativamente das relações sociais por meio do 
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trabalho exercido e que através de tal consomem e orientam outras relações das suas 

vidas.  

Porém, se para fazer parte desse cenário esses jovens precisam estar 

envolvidos no mundo do trabalho, veremos que isso gera um conflito para eles, 

principalmente, no que tange às oportunidades de acesso que têm (e pelas exigências 

que o mercado faz), o que traz consequências para o cotidiano juvenil no Brasil. Nunes 

e Weller (2014) apontam que: 

É neste cenário que a juventude contemporânea ou a geração yô-yô - 
como Pais (200 1, p. 73) a denomina - encontra-se imersa: num 
contexto de mudanças constantes no qual o seu lugar e os papéis que 
desempenha são fluidos, incertos. Sobretudo, a crise elou 
precariedade do emprego". Assim como as rápidas e intensas 
mudanças nos padrões tecnológicos do sistema produtivo vão, pouco 
a pouco ampliando o tempo médio de capacitação adequada para 
disputa de postos de trabalho e exigindo capacitação permanente dos 
indivíduos. (NUNES E WELLER, 2014, p.48) 

 
Vê-se que o trabalho ganha uma notoriedade muito grande na vida dos jovens 

e que dessa relação com ele outras relações são impactadas. Numa perspectiva 

capitalista em que para ter algo é necessário trabalhar para conseguir os meios para 

se alcançar, entra nesse contexto o jovem que precisa se inserir no mundo do 

trabalho. Sendo que ao chegar nesse mundo, eles encontram um mercado já saturado 

pelo desemprego, pelas poucas oportunidades e pelas várias exigências. Segundo 

Aquino (2009): 

Neste cenário de restrição das oportunidades de emprego – que afeta 
inclusive os trabalhadores já inseridos, desacreditando a estabilidade 
como marca fundamental da vida adulta –, duas grandes tendências 
configuram-se entre os jovens. Aqueles de origem social privilegiada 
adiam a procura por colocação profissional e seguem dependendo 
financeiramente de suas famílias; com isso, ampliam a moratória 
social que lhes foi concedida, podendo, entre outras coisas, estender 
sua formação educacional, na perspectiva de conseguir inserção 
econômica mais favorável no futuro. Os demais, que se veem 
constrangidos a trabalhar e, em grande parte das vezes, acabam se 
submetendo a empregos de qualidade ruim e mal remunerados, o que, 
em algum grau, também os mantêm dependentes de suas famílias, 
ainda que estas lidem com isto de forma precária (AQUINO, 2009, p. 
27). 
 

Segundo a pesquisa intitulada “Jovens: Projeções Populacionais”, coordenada 

por Marcelo Neri, em 2021, pela Fundação Getúlio Vargas, “hoje os jovens são 24% 

da população total no Brasil”, um percentual que segundo o estudo tende a cair até 
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2060. O estudo também relata sobre a relação dos jovens com o mercado de trabalho. 

Sobre isso é posto que: 

De todas as relações possíveis com o mercado de trabalho, a que mais se 
concentra nos jovens é a condição de desempregado, ou seja, procurar 
emprego sem conseguir trabalhar em um período de referência recente. De 
1992 a 2015 na PNAD anual e de 2012 a 2018 na PNADC trimestral, a taxa 
de juventude que mais se destaca acima da média geral é sempre a dos 
desempregados. Os dois gráficos a seguir não mostram ter havido grandes 
inflexões na razão entre as taxas de juventude dos desempregados e da 
população nos momentos de crescimento econômico e recessão. Os jovens 
sempre foram os mais afetados pelo desemprego, tantos nos períodos de 
baixa como nos de alta do problema no país (NERI, 2021, p.18). 
 

Quanto àqueles que trabalham, os setores mais apontados para os jovens são 

de comércio e reparação; seguido por alojamento e alimentação; outras atividades; 

indústria de transformação; outros serviços coletivos, sociais e pessoais; e construção 

e, quando comparados com grupos ocupacionais de pessoas com trabalho, o que 

mais se associa aos jovens são os serviços administrativos; seguido por vendedores 

e prestadores de serviço do comércio; membros das forças armadas e auxiliares; 

ocupações mal definidas; técnicos de nível médio; e trabalhadores da produção de 

bens e serviços de reparação e manutenção (NERI, 2021). 

Se tratando da realidade do local que a presente pesquisa foi realizada, no ano 

de 2016, realizei um estudo sobre as mudanças na estrutura social e na hierarquia 

sócio-ocupacional no Norte Fluminense. Tendo como objeto de análise dados 

secundários a partir de fontes como os microdados censitários do IBGE, além dos 

dados elaborados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD 

– Brasil), entre outros; aplicando a metodologia das categorias sócio-ocupacionais, no 

que tange ao recorte geracional,  a pesquisa apontou entre as ocupações de nível 

médio e técnico uma maior participação dos jovens, indivíduos de até 29 anos, tendo 

esse grupo também uma maior participação no trabalho especializado (GOMES, 

2016). 

Ocorre que os jovens fazem parte de um contexto social baseado no modo de 

produção capitalista, além disso, como parte do processo de formação da sua 

identidade eles tendem a se espelhar no comportamento adulto, e, 

consequentemente, passam a se comportar, consumir e viver dentro dos moldes 

econômicos determinados. Portanto, apontaremos algumas causas para que eles 

busquem oportunidades de emprego, claro que outras existem, mas pautemos nesse 

momento nestas, primeiramente: eles são frutos de uma socialização que os orienta 

a buscar meios para subsidiar suas necessidades e seus desejos, já que é necessário 
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trabalhar para “ter seu próprio dinheiro e garantir seu próprio sustento”, ainda existe 

uma outra causa para a busca dessa oportunidade de trabalho que seria ajudar na 

renda de casa, cobrindo ou contribuindo com as despesas familiares. Por outro lado, 

tem-se ainda um mercado de consumo que por meio das propagandas impele, nos 

indivíduos, a necessidade de consumir, em muitos casos, coisas dispensáveis, mas 

que para o jovem se constitui num elemento de poder. Neste sentido, o consumo 

passa a fazer parte da vida deles. Para satisfazer esse desejo de consumo, produzido 

pelo mercado, eles precisam de trabalho para garantir uma renda para comprar aquilo 

que desejam e que, por sua vez, vai constituindo a sua identidade social como analisa 

Castel (1998). Para o autor, é a partir da posição ocupada na condição de assalariado 

que se define a identidade social. A condição financeira gerada por meio daquilo que 

se recebe pelo trabalho torna-se um elemento importante na vida dos indivíduos. 

É importante trazer essa contextualização, mas ao refletir sobre juventude e 

trabalho outras temáticas não podem ser deixadas de lado, tais como:  desigualdade 

social, família e consumo, pois não falar sobre isso representa uma construção 

incompleta de um cenário analítico para contemplar a realidade do cotidiano do jovem 

no Brasil. Para muitos jovens, a entrada no mercado de trabalho marca a sua 

identidade enquanto indivíduo que participa ativamente da sociedade. Eles percebem 

na oportunidade de trabalho uma possibilidade de ascensão social, de construção de 

sonhos e projetos de vida, porém, o que se percebe é que de um lado há um mercado 

que pressiona e impõe a esse jovem que ele seja participativo ativamente das relações 

de trabalho, para alcançar por meio disso a renda que ele precisa para se manter, 

consumir, ajudar sua família e demais funções e, há ainda uma valoração por parte 

dos jovens que observam no trabalho uma atividade que os dignifica e que é capaz 

de proporcionar a eles o mínimo necessário para sua sobrevivência e para a 

realização dos seus sonhos, sejam eles de consumo, de ajudar em casa, de pagar 

por um curso ou uma faculdade para garantir uma especialização profissional. Fato 

que eles acabam submetidos muitas vezes à formas de trabalho exploradoras que 

pouco os valorizam. Segundo Branco (2005): 

Os anseios juvenis relacionados ao trabalho representam um 
importante elemento para compreender os valores, a sociedade e a 
família. A atividade remunerada na vida desses jovens não representa 
apenas uma ocupação, reconhecimento profissional ou experiência, 
representa sobretudo uma renda, e por meio do salário se 
complementa o rendimento familiar e a satisfação de consumo desses 
jovens. Com isso, os jovens trabalhadores se sentem úteis e 
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importantes em seu meio social. E a valorização pelo trabalho é maior 
quando se trata do mercado de trabalho formal, pois, além do salário, 
a carteira assinada representa os direitos do trabalhador, fazendo o 
emprego assumir mais importância na sua vida (BRANCO, 2005, 
p.222). 
 

Já Moura (2017) aponta que: 

 

Nesse sentido, é possível apontar dois fatores que levam, cada vez 
mais precocemente, ao ingresso dos jovens no mundo do trabalho: (1) 
a complementação da renda familiar e (2) a representação social que 
define o trabalho como sendo o melhor caminho para esses jovens, os 
filhos de assalariados, como uma forma de evitar que ingressem na 
criminalidade. Esse medo ronda as famílias, que, muitas vezes, 
vislumbram o trabalho como sua única saída. Os jovens 
(principalmente os do sexo masculino) são pressionados pela família 
e pela sociedade em geral para ocuparem seu tempo livre com o 
trabalho. Inclusive, grande parte dos jovens aprendizes já trabalhava 
antes do ingresso no programa de aprendizagem profissional, 
ressaltando também a questão de diferença de remuneração, que 
apenas a metade de um salário mínimo para o jovem aprendiz: 
“Trabalhava ilegalmente, mas recebia um salário melhor” (Masculino, 
16 anos). (MOURA, 2017, p.219) 
 

Para Viana (2015), com a desigualdade, os desafios no mundo do trabalho se 

tornam ainda mais agressivos para os jovens pertencentes à classe dos trabalhadores 

assalariados. Segundo o autor:  

Os jovens oriundos das classes exploradas encontrando-se numa 
situação ainda mais grave se relacionarmos os problemas dos 
trabalhadores (...) um processo de superexploração e precarização da 
força de trabalho e, ao lado disso, crescimento do desemprego 
(VIANA, 2015, p. 70). 

 

Para Branco (2005), a desigualdade social que se expressa no nível de renda das 

famílias proporciona a continuidade da situação de precariedade desses 

trabalhadores, perpetuando um ciclo da pobreza e os jovens que se encontram em 

posições ocupacionais de baixa qualidade, se vinculam a meios de trabalho precários 

e de menor remuneração (no mercado de trabalho informal) tendo ainda seus estudos 

e a sua própria formação profissional comprometidos. (BRANCO, 2005). 

Uma outra problemática entre os jovens que buscam uma inserção no mundo 

do trabalho é a preocupação com a necessidade de ter experiência, já que muitas 

vezes isso é requisito principal para se entrar numa empresa. Sendo assim, há por 

um lado a preocupação com a necessidade de ter que arranjar um emprego para 

ajudar nas contas de casa, para obter uma independência financeira e para consumir 
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o que desejam. Por outro, é necessário ter experiência para que se obtenha uma 

entrada no mercado de trabalho (LEÃO & NONATO, 2014). No próximo capítulo 

abordaremos sobre uma política pública voltada para a inserção dos jovens no mundo 

do trabalho: O Programa Jovem Aprendiz. 
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Capítulo 2 - Educação e aprendizagem profissional: O Programa Jovem 

Aprendiz 

 

Destacamos, no capítulo anterior, o conceito de Juventude enquanto categoria 

social e a questão social da juventude enquanto uma população que encontra muitas 

dificuldades para ingressar no mundo do trabalho. Centramos sobre os conflitos entre 

Juventude e Trabalho, no sentido de que há um contexto social permeado por 

desigualdades, em que a taxa de desemprego é muito alta e, para os jovens, isso se 

torna mais crítico ainda, uma vez que eles precisam participar, ativamente, das 

atividades de trabalho para garantir o mínimo necessário para sua sobrevivência. No 

entanto, ao chegar no mundo do trabalho se deparam com dificuldades, dentre elas, 

a falta de oportunidade e a falta de experiência para ingressar nas oportunidades 

encontradas. Neste sentido, o capítulo 2 problematiza a questão entre juventude e 

educação e traz o Programa Jovem Aprendiz como objeto de análise de uma política 

social orientada para a inserção de jovens no mundo do trabalho. 

A educação é descrita como uma porta de esperança, visto que através dos 

estudos e da qualificação, os jovens podem encontrar possibilidades de entrada no 

mundo do trabalho e, através disso, de participar ativamente como indivíduos na 

sociedade. A Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira (LDB), em seu Título I 

que trata da Educação, estabelece que: 

Art. 1º.A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º. Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predo-
minantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e 
à prática social. 

 

Contudo, a educação para os jovens não tem sido uma garantia na prática, de 

inserção no mundo de trabalho. Terminar os estudos ou se manter escolarizado não 

necessariamente levará o indivíduo para o mundo do trabalho, pois existem outros 

fatores envolvidos nessa relação. Ao tratar sobre Juventude numa entrevista, 

Bourdieu (1983) alerta que: 

Pode-se estar muito bem no sistema escolar para não fazer parte do 
mundo do trabalho, sem no entanto estar tão bem para encontrar um 
trabalho em função dos títulos escolares. (Este é um velho tema da 
literatura conservadora de 1880, que falava dos bacharéis 
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desempregados já temendo os efeitos da ruptura do círculo das 
chances e aspirações e suas possíveis decorrências) (BOURDIEU, 
1983, p.5). 
 

Ainda que a Educação seja um direito e uma possibilidade de ascensão para o 

jovem ingressar no mundo do trabalho, somente isso não basta. Souza (2009), de 

maneira muito crítica, observa que as políticas públicas de qualificação profissional 

para o segmento jovem estão inseridas no conjunto de políticas de “conformação 

subalternas” e seguem apenas com o objetivo de mediar os conflitos e de manter a 

hegemonia do projeto neoliberal, forma na qual o Estado procura reduzir ainda mais 

os gastos com a proteção social do trabalhador. Dentre as políticas públicas voltadas 

para a população jovem, sobretudo relacionada à sua inserção no mercado de 

trabalho, se encontra o Programa Jovem Aprendiz. 

 

2.1. O Programa Jovem Aprendiz  

 

O Programa Jovem Aprendiz faz parte de uma política pública decorrente da 

chamada Lei de Aprendizagem. Promulgada em 19 de dezembro de 2000, a Lei de 

Aprendizagem aborda que as empresas de médio e grande porte devem contratar, de 

maneira especial, adolescentes e jovens na faixa etária de 14 a 24 anos como jovem 

aprendiz. No Manual da Aprendizagem Profissional: O que é preciso saber para 

contratar o aprendiz, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 

SINAIT (2019) é definido que o aprendiz pode ser: 

O adolescente ou jovem entre 14 e 24 anos pode ser aprendiz. Caso 
o adolescente ou jovem não tenha concluído o Ensino Médio, deve 
estar obrigatoriamente matriculado e frequentando a escola regular (§ 
1º do art. 428 da CLT). Nas localidades onde não houver oferta de 
Ensino Médio, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a 
frequência à escola, desde que ele já tenha concluído o Ensino 
Fundamental (art. 428, § 7º, da CLT). A pessoa com deficiência 
também pode ser aprendiz, mas não há limite máximo de idade para 
a sua contratação como aprendiz (art. 428, § 5º, da CLT) e a exigência 
de comprovação da escolaridade deve considerar as habilidades e 
competências relacionadas com a profissionalização (art. 428, §6º e 
§8º). SINAIT (2019, p.12) 
 

Ainda, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência (2020): 

O Instituto da Aprendizagem Profissional (Lei 10.097/2000 e 
Decreto 9.579/2018) constitui eixo fundamental da política de 
promoção do ingresso de adolescentes e jovens no mercado de 
trabalho formal de forma qualificada e protegida. Instituída pela 
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Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, essa política 
proporciona aos maiores 14 (quatorze) e menores de 24 (vinte e 
quatro) anos, e às pessoas com deficiência sem limite de idade, a 
conexão entre a formação Profissional e a formalização de Contrato 
de Trabalho de natureza especial - ajustado por escrito e por prazo 
determinado não superior a dois anos (BRASIL, 2020). 
 

 Através de um contrato especial por tempo determinado, com no máximo de 

dois anos de duração, na condição de aprendizes de ofício prevista na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego, o jovem 

aprendiz, portanto, é contratado pela parte empregadora para se inserir no ambiente 

de trabalho de maneira a aprender de forma prática atividades que permitam que ele 

tenha uma experiência profissional, ao passo que na instituição formadora ele aprende 

a teoria, numa carga horária semanal que não ultrapasse 6 horas diárias por dia, entre 

atividades teóricas e práticas. Sendo assim, eles cumprem metade do tempo na 

empresa e metade do tempo na instituição formadora, mas as atividades teóricas e 

práticas devem fazer parte do contrato e não podem ser realizadas antes ou depois 

dele. 

Esta Lei estabelece ainda que todas as funções de uma empresa com, pelo 

menos, sete empregados que demandem formação profissional, devem ser 

consideradas para efeito do cálculo da cota de aprendiz, salvo funções que requerem 

formação superior ou técnica, que é fixada entre 5% e 15%. Quanto à fiscalização 

cabe às Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE), por meio da 

fiscalização do trabalho, fiscalizar o cumprimento das cotas de aprendizes pelas 

empresas.  

A política pública da Aprendizagem prevê para os jovens que fazem parte dos 

programas o pagamento salarial correspondente ao total de horas trabalhadas durante 

a semana em relação ao salário mínimo vigente que é baseado numa carga horária 

de 220h semanais de trabalho, conforme demonstra abaixo a tabela 1, extraída do 

site do Ministério do Trabalho e que traz os salários calculados a serem pagos aos 

aprendizes nos anos de 2020 e 2021.Cabe ressaltar que o salário mínimo em 2019, 

ano em que foi realizada a primeira etapa da pesquisa, era de R$1.039,00. 
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TABELA 1 – Tabela salarial de aprendizes 2020 e 2021: 

 

 

                              Fonte: https://www.gov.br/ 

 

O Decreto 9.579 de 22/11/2018 estabelece: 

 

“Art. 59. Ao aprendiz, exceto se houver condição mais 
favorável, será garantido o salário mínimo-hora.  

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Capítulo, entende-
se por condição mais favorável aquela estabelecida no contrato de 
aprendizagem ou prevista em convenção ou acordo coletivo de 
trabalho, em que se especifique o salário mais favorável ao aprendiz 
e o piso regional de que trata a Lei Complementar nº 103, de 14 de 
julho de 2000.” (Decreto 9.579 de 22/11/2018) 

  
Quanto às atividades de formação, o Manual da Aprendizagem Profissional: O 

que é preciso saber para contratar o aprendiz, do Sindicato Nacional dos Auditores 

Fiscais do Trabalho – SINAIT (2019), orienta que: 

 

A formação técnico-profissional deve ser constituída por atividades 
teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade 
progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas nas 
empresas contratantes. O objetivo é proporcionar ao aprendiz uma 
formação profissional básica. Essa formação realiza-se em programas 
de aprendizagem organizados e desenvolvidos sob orientação e 
responsabilidade de instituições formadoras legalmente qualificadas 
(SINAIT, 2019, p.7). 
 

Cabe, portanto, aos Serviços Nacionais de Aprendizagem (Sistema S) cumprir com 

essa parte de formação profissional e, na impossibilidade desta ação, outras 
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instituições devidamente autorizadas podem também atuar na formação desses 

jovens. Os Serviços Nacionais de Aprendizagem são serviços autônomos, em que a 

contribuição é feita por meio das folhas de pagamento dos funcionários das devidas 

classes para as quais eles prestam serviços. São entidades instituídas por lei e 

conhecidas popularmente como sistema “S”. Estas entidades exercem serviços não 

exclusivos do Estado, mas por representar serviços de interesse público, recebem 

repasse público, através de tributos, denominados contribuições parafiscais. Para 

cada uma das categorias profissionais cabe um Serviço Social Autônomo e um 

Serviço Nacional de Aprendizagem, somando ao todo 9, conforme a tabela 2 abaixo: 

 

TABELA 2 – Entidades do Sistema S em relação às suas Categorias 

Profissionais  

Categoria Profissional Serviço Social Autônomo  

SESI Serviço Social da Indústria 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SESC Serviço Social do Comércio 

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SEST Serviço Social do Transporte 

SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

SEBRAE Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

SESCOOP Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo  

 Fonte: Levantamento realizado pela própria autora. 

Segundo a pasta que trata sobre o Ministério do Trabalho e Previdência no site 

do Governo Federal, o Brasil contratou mais de 124 mil aprendizes nos três primeiros 

meses de 2018, porém, atualmente, aqueles que aguardam por uma oportunidade 

estão enfrentando dificuldades de ingressar no Programa devido aos impactos da 

Pandemia do COVID – 19 que afetou a economia no Brasil. (BRASIL, 2021). 

 O próximo capítulo apresentará a pesquisa de campo realizada com jovens 

entre 18 e 23 anos participantes de um Programa Jovem Aprendiz que cumpriam a 

formação teórico – profissional em uma entidade pertencente ao Sistema S. 
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Capítulo 3 -  A Pesquisa de Campo : Metodologia do estudo 

 
Para a construção deste estudo, produto da pesquisa centrada em duas etapas, 

utilizou-se na primeira etapa método de pesquisa qualitativa de cunho descritivo 

através de entrevistas. Por sua vez, na segunda fase da pesquisa, foram aplicados 

método qualitativo por meio de questionário, online, com perguntas abertas e 

fechadas. 

Sendo a pesquisa centrada em duas etapas, no primeiro momento, no ano de 

2019, as técnicas utilizadas para a coleta de dados foram a pesquisa bibliográfica e 

entrevistas estruturadas através da aplicação de questionário com perguntas abertas. 

No segundo momento, em 2021, foi aplicado um novo questionário, agora com 

perguntas abertas e fechadas. A escolha inicial pela entrevista foi para garantir o 

máximo do discurso dos participantes. A respeito:  

 

As entrevistas, se forem bem realizadas permitirão ao pesquisador fazer 
uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos 
modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua 
realidade e levantando informações consistentes que lhe permitam 
descrever e compreender a lógica que preside as relações que se 
estabelece no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter 
com outros instrumentos de coleta de dados (DUARTE, 2004 apud 
ZANETTE, 2017, p. 162). 
 
 

Como descrito, a pesquisa foi dividida em duas fases. Na primeira fase, no ano 

de 2019, entrevistamos 7 jovens (4 do sexo masculino e 3 do sexo feminino) com 

idade entre 18 e 23 anos. Estes jovens participavam de atividades de formação teórica 

do Programa Jovem Aprendiz numa entidade pertencente ao Sistema S. Eles 

aceitaram participar da pesquisa, mediante assinatura do Termo de Autorização e 

responderam a um questionário com perguntas estruturadas e abertas sobre a sua 

relação com o Programa.  

Quase dois anos, já em 2021, e levando em consideração o período da 

Pandemia do COVID – 19, esses jovens foram novamente procurados e, nessa fase 

da pesquisa, 6 jovens dos 7 que foram entrevistados da primeira vez, responderam a 

um novo questionário que, dessa vez, foi aplicado online, no sentido de obedecer ao 

distanciamento social proposto pelas medidas de combate ao COVID – 19. Pensamos 
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ser pertinente procurá-los novamente a fim de investigar como foi após a primeira 

pesquisa e principalmente após o Programa Jovem Aprendiz, como isso impactou na 

vida profissional. 

O instrumento utilizado com os aprendizes consistiu na primeira fase em uma 

entrevista estruturada, contendo questões abertas e o questionário foi aplicado de 

maneira física durante os dias de aulas dos participantes. Em posse da autorização e 

de acordo com a liberação dos profissionais técnicos da entidade na qual os 

participantes fizeram a formação como Jovem Aprendiz, entramos em contato com os 

aprendizes em sala de aula. O critério utilizado na seleção dos participantes foi o de 

conveniência, pela proximidade dos mesmos e da entidade na qual eles faziam a 

formação, com a pesquisadora. Optou-se na primeira fase da pesquisa por tabular os 

dados de forma a considerar as expressões e termos mais recorrentes nas respostas.  

Já na segunda fase, o contato com os participantes foi via WhatsApp, o 

questionário foi aplicado de forma online e as perguntas também foram estruturadas, 

porém, com opções abertas e fechadas e a análise dos dados se deu através da 

extração dos resultados da plataforma Google Forms a partir de gráficos com os 

percentuais de respostas. Visou-se também a extração das expressões de cada um 

dos participantes de maneira a conservar o seu discurso, utilizando suas próprias 

palavras nas respostas dadas. 

 

3.1 - 1ª Fase da Pesquisa – Programa Jovem Aprendiz 

Na primeira fase da pesquisa, aplicada em 2019 na instituição formadora 

pertencente ao Sistema S, participaram da pesquisa 7 jovens, 3 do sexo feminino e 4 

do sexo masculino, com idades variando de 18 anos a 23 anos. Todos estes jovens 

eram moradores do município de Campos dos Goytacazes – RJ. Quanto à 

escolaridade, 3 participantes informaram estar estudando e 4 informaram que não. 

Dos 3 participantes que afirmaram estar estudando 1 informou que estava no ensino 

médio e dois que estavam no ensino superior.  

Das perguntas realizadas e a partir dos dados tabulados, tendo à parte os 

dados sociodemográficos, a primeira pergunta da pesquisa foi sobre o que é 

Juventude. As principais expressões encontradas para defini-la foram: “fase de 

aprendizagem”; “conhecimento”; “fase da vida”; “tempo de decisão”; “construção do 

futuro”. Os termos fase, conhecimento, aprendizagem e futuro foram os mais 

recorrentes entre as respostas dadas. A segunda pergunta foi sobre a entrada no 



27 

 

Programa Jovem Aprendiz, em que do total de respostas 3 participantes afirmaram ter 

sido por indicação, 2 por processo seletivo nas empresas e 2 por informação dada por 

parentes.  

A próxima pergunta foi sobre o porquê ter escolhido entrar para o Programa 

Jovem Aprendiz. Das respostas dadas, as expressões mais recorrentes foram: “para 

ter experiência no mercado de trabalho”; “vontade de trabalhar” e “oportunidade de 

primeiro emprego”. Apenas 1 dos participantes completou dizendo que “precisava 

pagar a faculdade”; a próxima pergunta foi sobre fazer amigos durante o Programa 

Jovem Aprendiz, dos resultados, 5 participantes afirmaram que sim e 2 afirmaram que 

não fizeram amigos durante o Programa; a próxima pergunta foi relacionada à forma 

como eles se viam dentro do Programa, como jovens, como alunos, como aprendizes, 

como funcionários, como trabalhadores ou se não sabiam responder. Foi perguntado 

o porquê deles se verem daquela forma. Das respostas dadas, 3 jovens não 

responderam, 3 responderam que se viam como funcionários, e 1 respondeu que se 

via como jovem, aprendiz e funcionário. Quanto ao porquê, entre os que responderam 

que se viam como funcionários apareceram as expressões “oportunidade”, em que 

uma das respondentes complementou ver como uma oportunidade de crescimento na 

empresa. Além disso, apareceram respostas como “porque sou dedicada”, “porque 

sou remunerado e tenho compromisso”. Apenas 1 dos respondentes respondeu ser a 

tríade: “porque exerço as três funções, sou um jovem que trabalha e estuda”. 

Percebe-se, a partir destes dados, uma valoração que esses jovens dão a 

função de jovem aprendiz no sentido de se sentirem parte da empresa e de ver isso 

como uma oportunidade de crescimento nela. Além disso, observa-se uma 

importância para a remuneração e a relação com as atividades realizadas. 

A próxima pergunta foi relacionada ao uso do dinheiro que eles ganhavam no 

Programa Jovem Aprendiz. Entre as respostas dadas, os termos mais recorrentes 

foram: “ajudo em casa”; “economizo para pagar curso ou faculdade”; “compro coisas 

para mim”; “pago a faculdade”. Os resultados obtidos evidenciam aquilo que foi 

constatado na bibliografia que é a necessidade de o jovem ter que trabalhar para 

consumir, para garantir o seu sustento e ainda ajudar nas despesas de casa. 

A próxima pergunta foi relacionada ao significado de poder consumir. Entre 

termos mais recorrentes nas respostas destacou-se: “independência”. Contudo, 

houve participante que respondeu ainda “dignidade”, “benção” e “necessidade”. 
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Percebe-se aqui uma valoração desses jovens ao associar o poder de consumir a uma 

independência e a uma dignidade. 

A próxima pergunta foi sobre a relação entre eles e a equipe pedagógica da 

Instituição na qual faziam a formação para o Programa, entre as respostas os termos 

que mais se destacaram foram: “ótima” e “muito boa”. Ressaltando que a pergunta 

era aberta, portanto, não apresentava opções de respostas. A próxima pergunta foi 

sobre a relação entre eles e os professores da Instituição da qual faziam a formação 

para o Programa. Entre as respostas, o termo que mais se destacou foi “ótima”. Além 

disso, teve participante que respondeu “ter boa comunicação” com eles e um outro 

participante destacou ter uma “relação de amizade”. A próxima pergunta foi sobre a 

relação entre eles e os funcionários da Instituição da qual faziam a formação para o 

Programa. Entre as respostas os termos mais recorrentes foram: “ótima” e “boa”. 

Seguindo, foi perguntado sobre o que achavam da estrutura física da Instituição na 

qual faziam a formação para o Programa. Entre as respostas, os termos mais 

destacados, foram “ótima” e “bem estruturada”. 

A próxima pergunta foi sobre o processo de seleção para o Programa Jovem 

Aprendiz. Das respostas dadas, 5 informaram que foi por entrevista; 1 que foi por 

processo seletivo e 1 respondeu que “foi bem rígida e seletiva, similar a uma 

contratação de um funcionário comum.” Ressaltamos que sobre a seleção dos jovens, 

o Manual da Aprendizagem Profissional: o que é preciso saber para contratar o 

aprendiz, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT (2019), 

aborda que: o empregador tem liberdade para selecionar o aprendiz que irá 

selecionar, porém, a prioridade precisa ser dada aos adolescentes entre 14 e 18 anos 

e práticas discriminatórias são constitucionalmente vedadas (SINAIT, 2019). 

Quando perguntado sobre a diferença entre o Programa Jovem Aprendiz e o 

ensino regular, se referindo ao ensino formal escolar, as expressões que mais se 

destacaram entre as respostas foram "remuneração”, “experiência prática”, além disso 

um dos participantes respondeu: “no Programa Jovem Aprendiz não somos tratados 

como crianças e aprendemos de maneira fácil e prática” e outro participante 

respondeu “sim, pois jovem aprendiz é compromisso com a empresa”; A próxima 

pergunta foi sobre pontos negativos do Programa. Foram solicitados ao menos 2 e os 

termos que mais apareceram foram “ganhar mais” e “ter mais tempo de contrato”; 

Dando sequência, a próxima pergunta foi sobre os pontos positivos do Programa. Os 

termos que mais apareceram foram “experiência na carteira”, “aprendizado”, 
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“oportunidade” e “novas amizades”. Quando perguntados sobre o que precisaria 

melhorar no Programa, as expressões mais destacadas foram “mais vagas” e “mais 

oportunidades”. 

A próxima pergunta foi sobre um projeto de futuro profissional e pessoal, sobre 

as expectativas deles. As respostas dadas foram:  

 

“Terminar a faculdade e ir para o Canadá para atuar na 

área de Engenharia Elétrica que é a minha área”;  

“Fazer uma faculdade, ser efetivada na empresa, ter um 

bom emprego e dar uma vida melhor para a minha mãe e mais 

conforto para mim e para ela”;  

“Sim, muitos planos para o futuro”;  

“Terminar a faculdade, prestar concurso para o Ministério 

Público e cursar culinária por hobby”;  

“Fazer faculdade de Nutrição”;  

“Ingressar na faculdade e trabalhar ganhando bem e 

fazendo o que gosto”;  

“Fazer faculdade e ser bem especializado no mercado”. 

A última pergunta foi um espaço aberto para falar o que quisessem, mas 

ninguém a respondeu. 

 

3.2 - 2ª Fase da Pesquisa – Pós Programa Jovem Aprendiz 

A segunda fase da pesquisa em 2021 teve como objetivo analisar os impactos 

do Programa na vida desses jovens depois da primeira pesquisa e Pós – Programa. 

Optamos por extrair os dados diretamente da plataforma Google Forms, utilizando os 

gráficos com os dados quantitativos das respostas fechadas, em percentual e, ainda, 

por conservar a respostas dadas às perguntas abertas, de maneira a não interferir 

nelas. Contudo, dos 7 jovens que responderam o questionário de 2019, 6 

responderam o formulário aplicado no ano de 2021. Como resultados obteve-se: 



30 

 

 

Dos 6 jovens entrevistados já que 1 não respondeu, metade conseguiu de 

inserir no mercado de trabalho e metade não. 

2- De que forma o PJA (Programa Jovem Aprendiz) contribuiu para sua formação 

profissional? 

“Me ajudou a ter motivação, aprender executando as tarefas, noção de 

responsabilidade... pontualidade”. 

“Me ajudou a conseguir um pouco de experiência”. 

“Eu aprendi bastante coisa. Foi bem produtivo”. 

“Aumentando minha experiência e auxiliando nos primeiros passos no mercado 

de trabalho”.  

“Foi bom pq aprendi como que é trabalhar numa empresa”. 

Não me ajudou muito 

Das respostas obtidas observa-se que a maior parte deles descreve o ganho 

de experiência. Na primeira etapa da pesquisa a experiência profissional foi o ponto 

mais citado quando perguntados sobre o porquê escolheram fazer parte do 

Programa Jovem Aprendiz. 
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Uma análise aqui entendida é que grande parte deles de fato foi absorvida 

pelo mercado de trabalho. Não sabemos se os jovens não entenderam claramente 

a pergunta, mas esperava-se um total de 50% para cada uma das respostas, já que 

na primeira pergunta, quando perguntados sobre a inserção no mercado de trabalho 

após o programa jovem aprendiz, se conseguiram ou não, metade respondeu que 

sim e metade que não. 

 

 

Aqui entendemos que metade deles conseguiu ser contratada pela empresa na 

qual fazia parte do Programa, o que é interessante, pois demonstra que houve por 

parte das empresas um acolhimento desses jovens. Ressaltamos que segundo o 

Manual do Aprendiz no Ministério do Trabalho e Emprego (2013) o empregador não 

pode formalizar um novo contrato de aprendizagem com o mesmo aprendiz após o 

término do anterior, mesmo quando o prazo do primeiro contrato for inferior a dois 

anos, pois a finalidade primordial do contrato de aprendizagem estaria sendo 
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frustrada, já que o contrato de aprendizagem tem o prazo determinado, de natureza 

especial, de forma que estaria vedada a  permanência do aprendiz na empresa após 

o término do contrato anterior, por meio de um novo contrato de mesma natureza, 

ainda que com conteúdo distinto, No entanto, o art. 452 da CLT considera de prazo 

indeterminado todo contrato que suceder, dentro do prazo de seis meses, a outro 

contrato de prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de 

serviços ou da realização de certos acontecimentos. Nesse caso, entende- se que os 

jovens contratados pela empresa foram aqueles que terminaram o contrato de Jovem 

Aprendiz e com o fim do contrato de aprendizagem foram contratados de maneira 

indeterminada pela mesma empresa. (MTE, 2013) 

 

Grande parte respondeu que não estava empregado. Contudo, é preciso saber 

se a razão das respostas se dá porque ainda faziam parte do Programa Jovem 

Aprendiz e, portanto, ainda não eram considerados empregados da empresa e, a 

parte que respondeu que sim, tende a englobar quem se via como empregado da 

empresa na qual fazia a aprendizagem. 
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Numa perspectiva mais atual, mais da metade não se encontra empregado no 

momento, o que leva a alguns questionamentos: se foram demitidos no período da 

pandemia já que antes dela eles faziam parte do Programa, pois depois da formação 

alguns conseguiram se inserir no mercado de trabalho, inclusive nas empresas nas 

quais faziam a aprendizagem. 

 

Entre aqueles que responderam estar trabalhando acredita-se que um deles 

possa estar ainda na empresa pela qual era Jovem Aprendiz já que respondeu que 

está empregado a 3 anos. Ressalta-se que na primeira pesquisa em que foram 

perguntados como se viam na empresa alguns participantes responderam que se 

viam como funcionários e isso leva a entender que esse participante possa ter contado 

o período como Jovem Aprendiz para fins de cálculo do tempo que está empregado. 

7-Se não estiver trabalhando no momento, quais dificuldades tem encontrado? 

“Estou trabalhando”.  
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“A competição com pessoas melhor qualificadas é uma das 

dificuldades encontradas”. 

“As empresas não estão contratando. Está difícil achar vagas”. 

“Estou trabalhando no momento”. 

“As empresas não me chamam”. 

“Não tem vagas disponíveis”. 

 

Essas falas dos participantes relatam um problema atual que eles vêm 

encontrando no acesso às oportunidades no mercado de trabalho. Segundo o IBGE 

no 2º trimestre 2021, o número de desempregados(desocupados) era de 14,4 

milhões de brasileiros. Uma explicação para tal fato seria a Pandemia do COVID-

19 que afetou a economia brasileira desde o seu início, em março de 2020.Com 

isso, muitas empresas ou adotaram a Medida Provisória 927/2020 que alterou as 

regras trabalhistas durante a pandemia do novo Coronavírus, no enfrentamento da 

doença e na preservação dos empregos, já outras empresas ou fecharam suas 

operações e demitiram seus colaboradores contratados por conta das dificuldades 

enfrentadas durante o período ou continuaram as operações e optaram por reduzir 

seu pessoal pelos mesmo motivo. 

 

 

 

 
A análise dos dados é clara e 100% dos participantes relatou que o Programa 

Jovem Aprendiz foi útil para aumentar as qualificações profissionais deles. No caso 
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aqui analisado os jovens cumpriam metade da carga horária semanal de 

aprendizagem nas atividades dentro da empresa formadora e a outra metade na 

instituição formadora, sendo que na instituição eles faziam o curso de “Jovem 

Aprendiz - Assistente Administrativo” e eram oferecidos ainda pela instituição 

formadora outros cursos que nesse caso ficava a critério dos jovens serem realizados, 

porém, o curso de Assistente Administrativo citado acima era a principal formação 

deles na Instituição de Serviço de Aprendizagem e era obrigatório, com duração 

mínima de 6 meses. 

 

 

 

 

 

. 

Entre os que responderam ter iniciado algum projeto de qualificação 

profissional em decorrência do Programa Jovem Aprendiz, uma análise feita em 

relação à primeira pesquisa foi que quando perguntados lá na primeira vez sobre 
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projetos para o futuro, boa parte deles respondeu que gostaria de estar cursando a 

faculdade e aqui os dados apontam que não houve nenhum participante cursando 

Graduação, o que leva a pensar que ou podem não ter conseguido acesso ou 

pararam onde estavam durante o Programa Jovem Aprendiz ou mudaram de 

planos. 

10- De maneira geral, como você avalia o Programa Jovem Aprendiz? 

“É um programa excelente para o jovem ter noção real do que é o 

mercado de trabalho e como devemos agir para alcançar cargos 

maiores na empresa”. 

“Foi importante no momento inicial, mas depois o mercado de 

trabalho foi ficando mais competitivo e difícil”.  

“É um programa interessante pra quem quer iniciar no mercado de 

trabalho e quer aprender bastante”. 

O programa fez uma diferença positiva enorme no meu currículo e 

me ajudou a chegar onde estou hoje”. 

“Muito bom!” 

“Não me ajudou muito. Não consegui o emprego na empresa  

Essas falas relatam a avaliação que os jovens fizeram sobre o Programa, no 

entanto, em relação à experiência profissional que ganharam durante o período, 

percebemos a frustração de um dos participantes que não conseguiu emprego na 

empresa. Na primeira pesquisa, quando perguntados sobre os pontos negativos do 

Programa e pontos a melhorar, grande parte do entrevistados relatou “mais tempo de 

contrato”, ou seja, eles queriam permanecer mais tempo no Programa, e, sendo assim 

havia por parte deles uma expectativa em ficarem mais tempo na empresa na qual 

cumpriam o Programa ou de crescerem nela, o que também leva a hipótese de que 

eles gostariam de serem contratados com o fim do contrato de Jovem Aprendiz, o que 

vimos que aconteceu para alguns, mas não aconteceu para todos. 
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Considerações Finais 

A construção desse trabalho permitiu compreender a importância do entendimento 

da categoria de juventude como uma questão social e o trabalho. Observou-se, 

portanto, uma política pública voltada para inserção desses jovens no mercado de 

trabalho, a Lei da Aprendizagem, tendo o Programa Jovem Aprendiz como um de seus 

instrumentos. Dessa forma, a pesquisa buscou além da teoria uma pesquisa de 

campo feita em dois momentos com jovens aprendizes que faziam a formação 

profissional num Serviço Nacional de Aprendizagem ligado, entidade parte do Sistema 

S. 

Quanto à revisão bibliográfica acerca da relação entre trabalho e juventude, quando 

analisados a entrada dos jovens no mundo do trabalho, a bibliografia consultada 

apresenta as dificuldades encontradas por eles, seja no acesso às oportunidades ou 

pela falta de experiência profissional, algo que comumente é exigido em seleções de 

emprego. Observou-se ainda na bibliografia que esses jovens muitas vezes ficam 

presos às relações de trabalho escassas, necessárias para garantir o mínimo para 

sua sobrevivência, consumo e ainda para ajudar na renda de casa. Neste sentido, o 

Estado age com sua política pública de intervenção para inserir os jovens no mercado 

de trabalho, feita por meio da Lei da Aprendizagem. Sendo assim, os jovens 

contratados na categoria de aprendiz aprendem de maneira prática e teórica o 

necessário para quando chegarem ao mundo do trabalho terem as experiências 

necessárias para sua vivência nele.  

Fazendo uma relação entre a bibliografia consultada e a pesquisa de campo 

realizada primeiramente em 2019, com jovens aprendizes que cumpriam formação 

teórica na entidade formadora, apontamos as motivações dos jovens para entrar no 

Programa que muito se deu por ver nele uma oportunidade para ter experiência 

profissional e uma oportunidade de renda Além disso, foi relatado por eles ainda 

outros aspectos relacionados à Juventude – considerada por muitos deles como uma 

“fase de conhecimento”, “fase de preparação para o futuro”; Sobre o uso que faziam 

com o salário que recebiam do Programa, que segundo eles, ajudava na renda de 

casa, no pagamento da faculdade ou de algum curso, e no consumo daquilo que 

desejavam e que ainda guardavam. Quando perguntados sobre projetos de futuro, 

praticamente todos disseram ter a faculdade em seus planos e ainda ser contratado e 

crescer na empresa que fazia parte no Programa. 
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Já em sua segunda fase a pesquisa demonstrou que dos jovens entrevistados 

da primeira vez boa parte deles conseguiu emprego formal após o Programa, inclusive 

nas empresas nas quais faziam a formação, o que foi muito positivo quanto ao 

programa, porém, entende-se que o cenário da Pandemia do COVID – 19 possa ter 

influenciado na empregabilidade deles, pois vimos que atualmente grande parte deles 

encontra-se desempregada. Interessante ressaltar que a percepção deles sobre o 

Programa foi muito favorável e aquilo que os motivaram a entrar, o ganho de 

experiência profissional, foi o ponto mais percebido como destaque por eles, pois 

participar do Programa fez com que eles ganhassem a experiência necessária para 

ingressar no mercado de trabalho, mas não garantiu que permanecessem por conta 

de outros desafios como falta de oportunidades de vagas, empresas que não estão 

contratando e ainda a competitividade com outras pessoas mais qualificadas para 

uma oportunidade de emprego. 

Mediante exposto, cabe ressaltar que apontamos alguns levantamentos nesta 

pesquisa. Contudo, é necessário a sua continuidade ampliando outras empresas e o 

quantitativo de jovem aprendiz a ser consultado, bem como, analisando uma distinção 

entre a Lei da Aprendizagem e a lei do Estagiário, temáticas relevantes para os estudo 

sobre a inserção de jovens no mundo do trabalho. 
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