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RESUMO 

 

Esta produção acadêmica pretendeu analisar as influências que jovens de baixa renda, de 18 a 

24 anos, moradores de territórios socialmente vulneráveis da região metropolitana do Rio de 

Janeiro, participantes de projetos sociais e políticas públicas de primeiro emprego, vivenciam 

em seus contextos sociais, no que tange às escolhas de formação profissional e carreira, e as 

consequências dessas interferências no distanciamento entre a vocação e a prática profissional 

e, de modo mais amplo, na produção de novos sentidos para o trabalho. De modo bastante 

prático, por meio de experiências profissionais do autor e da realização de entrevistas em 

profundidade, o estudo procurou: analisar a Lei 10.097/2000 e como esta tem contribuído, 

enquanto política pública, para a inserção profissional de jovens oriundos de famílias de baixa 

renda; investigar em que medida as necessidades de subsistência e ascensão social 

influenciam na definição de uma trajetória profissional, a despeito das habilidades e aspectos 

vocacionais dos jovens; e, por fim, apresentar recomendações para a formulação de políticas 

públicas e projetos sociais mais efetivos para inserção produtiva de jovens oriundos de 

famílias de baixa renda.. 

Palavras-chave: Juventude; Trabalho; Primeiro emprego; Aprendizagem profissional; Lei da 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aimed to analyze the influences that low-income young people, from 18 to 

24 years old, residents of socially vulnerable territories in Rio de Janeiro, participants of 

social projects and public policies of first job, experience in their social contexts, regarding 

the choices of vocational training and career, and the consequences of these interferences in 

the gap between vocation and professional practice and, more broadly, in the production of 

new meanings for work. In a very practical way, through the author's professional experiences 

and in-depth interviews, the study sought to analyze Law 10.097 / 2000 and how it has 

contributed, as a public policy, to the professional insertion of young people from families of 

low income; investigate the extent to which subsistence and social advancement needs 

influence the definition of a career path, despite the skills and vocational aspects of young 

people; and, finally, to present recommendations for the formulation of more effective public 

policies and social projects for the productive insertion of young people from low income 

families. 

Keywords: Youth, work, first job, vocational learning, young apprentice, apprentice law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 10 

1. CAMINHOS PARA A INSERÇÃO PRODUTIVA. .................................................. 17 

1.1. Os desafios das políticas públicas de inserção produtiva de jovens de baixa renda.. 21 

1.2. Formação para o trabalho ou para o emprego? ....................................................... 26 

1.3. A Lei 10.097/2000. Motivações, conquistas e desafios. .......................................... 31 

2. UMA LEI, DIFERENTES OLHARES. ..................................................................... 42 

2.1. As perspectivas dos jovens de baixa renda em busca do trabalho digno. ................. 47 

2.1.1. A subjetividade do trabalho. ............................................................................ 48 

2.1.2. O contexto social. ........................................................................................... 51 

2.1.4. As experiências profissionais. ......................................................................... 54 

2.1.5. As aspirações e vocações. ............................................................................... 56 

2.1.6. Políticas públicas e projetos sociais. ................................................................ 57 

2.1.7. Conclusões a respeito das perspectivas dos jovens .......................................... 59 

2.2. As perspectivas de quem contrata. .......................................................................... 60 

2.2.1. Papel social das empresas. .............................................................................. 60 

2.2.2. Benefícios para as empresas e barreiras internas.............................................. 62 

2.2.3. Visões sobre a Lei da 10.097/2000. ................................................................. 63 

2.2.4. Conclusões a respeito das visões das empresas. ............................................... 64 

3. RECOMENDAÇÕES PARA PROJETOS SOCIAIS E POLÍTICAS DE 

INSERÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS DE BAIXA RENDA. ................................ 66 

3.1. MORATÓRIA SOCIAL. Oferecer condições para os jovens se dedicarem aos estudos 

e à preparação para ingresso no mundo do trabalho, de maneira segura, planejada e 

responsável. ...................................................................................................................... 68 

3.2. VOCAÇÃO E FORMAÇÃO. Entender e valorizar os interesses e vocações dos jovens, 

ofertando orientações e formações adequadas. .................................................................. 69 

3.3. CARREIRA E FUTURO. Elevar o tempo de permanência dos jovens nas empresas e 

fomentar a elaboração de projetos de vida......................................................................... 70 



 

 

3.4. PROTEÇÃO SOCIAL E FISCALIZAÇÃO. Garantir os direitos e a proteção social de 

jovens cidadãos, em importante fase de transição entre a infância e a vida adulta. ............. 71 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. ..................................................................................... 73 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 74 

 

 

 



10 

 

INTRODUÇÃO 

 

A importância dada ao trabalho e os tipos de relação com o mesmo vem mudando ao 

longo da história. Os avanços tecnológicos, os novos modelos de regulamentação e 

contratação, a demanda por maior eficiência produtiva, a maior flexibilidade da carga 

horária, o aumento da informalidade, são alguns dos aspectos que corroboram para um 

novo cenário e regem novas relações entre o trabalho e as pessoas, sejam estas produtoras 

ativas (na idade adulta) ou produtoras em potencial (na juventude). 

Embora essas mudanças na categoria trabalho sejam evidentes, diversos autores 

continuam a defender sua centralidade na vida das pessoas. De acordo com Antunes 

(2005), Soares e Bogoni (2009) o desafio é o de se compreender o mosaico de formas 

como se configura a classe trabalhadora atual, considerando o seu caráter polissêmico e 

multifacetado. Antunes (2005) apresenta uma conformação da classe que vive do trabalho 

atualmente como sendo mais complexa, heterogênea e fragmentada se comparada com o 

trabalhador de algumas décadas atrás. Velho (2013) corrobora com essa visão e reforça 

que “a heterogeneidade, a globalização e a fragmentação da sociedade moderna 

introduzem novas dimensões que põem em xeque todas as concepções de identidade 

social e consistência existencial, em termos amplos” (p.138).  

Diante da compreensão de que o universo do trabalho é amplo, fluido e múltiplo, 

como, aliás, tudo que abarca a compreensão do ser humano, esta produção acadêmica 

busca compreender um contexto mais específico. O estudo se concentra na análise de um 

grupo social muito particular: jovens de 18 a 24 anos, oriundos de famílias de baixa renda. 

A intenção é identificar como essa faixa etária, no Brasil, tem enfrentado as mudanças no 

mundo do trabalho e como encontram (e se encontram) nele satisfação e conexão com 

seus projetos de vida para além do atendimento de necessidades básicas de recursos 

financeiros e aceitação social.  

Como pano de fundo para esta análise, é feita uma avaliação da Lei 10.097/2000, que 

instituiu a aprendizagem profissional no país no ano 2000, entrando em vigor em 2005, 

após ser regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.598. A chamada Lei da Aprendizagem 

foi uma solução encontrada pelo Governo Federal para complementar as Consolidações da 

Lei Trabalhista – CLT – no que tange à formação profissional e empregabilidade de 

adolescentes e jovens de 14 a 24 anos. A Lei, embora seja bem redigida e apresente boas 
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soluções, tanto para a formação e emprego de menores, quanto para o combate ao trabalho 

infantil, ainda não conseguiu ser integralmente cumprida pelo mercado, não resolvendo 

integralmente os principais entraves enfrentados pela juventude de baixa renda no que 

tange ao ingresso e permanência no mundo do trabalho. As razões para isso serão 

amplamente debatidas nesta produção, relacionando-as com referências bibliográficas e 

com relatos de jovens aprendizes e profissionais de Recursos Humanos que os contratam 

em suas empresas. Consideram-se, ainda, nesta análise, as barreiras para a inserção do 

jovem no mercado de trabalho em um contexto de retração econômica e alto índice de 

desemprego. 

Ressalta-se que, diante da pouca bibliografia encontrada com relação às políticas 

públicas de inserção de jovens de baixa renda no mercado de trabalho e, de modo mais 

específico, sobre as implicações da Lei da Aprendizagem, adotei para defender alguns 

pontos, além das referências bibliográficas descritas no final desta publicação, a minha 

experiência profissional, que dialoga diretamente com o tema apresentado. Deste modo, 

sempre que, ao longo da dissertação, faltar referência direta a algum autor, cabe o 

entendimento que a observação encontra bases sólidas em mais de dez anos de experiência 

com projetos sociais ligados à formação e empregabilidade de jovens de baixa renda.  

Entende-se que as transformações que vem ocorrendo no mundo do trabalho e, 

consequentemente, nas demandas para ingressar ou se manter no mesmo, têm trazido 

repercussões subjetivas e grandes impactos para os sujeitos envolvidos, sobretudo, quando 

focamos nossa atenção na juventude. Cabe considerar que é exatamente nessa fase que 

começamos a identificar o que faremos em termos laborais, como faremos e em que 

medida essas escolhas se conectam, ou não, com nossas habilidades, interesses e planos de 

vida. Trata-se de um importante momento de definição para os jovens, mas que carrega 

extrema complexidade quando fazemos um recorte social e observamos grupos oriundos 

de territórios socialmente vulneráveis e de famílias de baixa renda. Como afirma Novaes 

(2007, p. 1): “A condição juvenil é vivida de forma desigual e diversa em função da 

origem social; dos níveis de renda; das disparidades socioeconômicas entre regiões do 

mesmo país”.  

Importa salientar que o interesse pelo tema apresentado se deu porque atuo há doze 

anos com projetos sociais, sendo metade deste tempo em empresas privadas, nas áreas de 

responsabilidade social e sustentabilidade, e a outra metade em cargos de liderança em 
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organizações da sociedade civil. Ao longo dessa trajetória, tive a oportunidade de 

coordenar projetos e iniciativas em seis estados brasileiros e quatro países diferentes, e, 

conquanto eu tenha atuado com temas diversos, tais como educação, esporte, cultura, 

segurança pública e empreendedorismo, em diferentes culturas, há um ponto que conecta 

todas essas experiências: eu sempre trabalhei com questões relativas à juventude. Este foi 

um público que sempre me acompanhou em minha jornada profissional e pelo qual eu 

sempre nutri grande interesse. Além da vivência profissional com esse público específico, 

minha experiência revela que é praticamente inevitável falar de juventude sem considerar 

a relação desta com o trabalho e os diferentes sentidos atribuídos ao tema.  

Hoje, jovens de todas as classes e situações sociais expressam insegurança e angústias 

ao falar das expectativas em relação ao trabalho, no presente e no futuro. Estes 

sentimentos estão relacionados à consciência de que sua geração está submetida às 

rápidas transformações no mundo do trabalho. (Novaes, 2007, p. 3). 

Embora as aceleradas transformações no mundo do trabalho estejam evidenciando as 

inseguranças e angústias da juventude, podemos afirmar que estes não são sentimentos 

novos e exclusivos desta geração. 

De modo mais particular, no ano de 1999, eu tive a oportunidade de ingressar no 

mercado de trabalho, à época com 16 anos de idade, por meio de um programa de estágios 

da empresa estatal Eletronuclear, do grupo Eletrobras. Eu era um jovem de família de 

classe baixa, que cursou todo o ensino fundamental e médio em escola pública. Filho de 

um pai assalariado e uma mãe dona de casa, ambos sem formação superior, mas com 

ensino médio completo, me faltavam orientações sobre as profissões, o mercado de 

trabalho e suas formas de ingresso. A escola por sua vez não preenchia esta lacuna de 

conhecimento. Além da falta de orientação vocacional, os últimos anos foram marcados 

pela falta de professores, sobretudo de disciplinas das áreas de ciências exatas, como 

Física e Química. 

Como sempre tive boas notas e era bastante dedicado aos estudos, após concluir o 

ensino médio, consegui uma bolsa de estudos em uma escola técnica particular, por meio 

da qual acessei o processo seletivo para o meu primeiro estágio. Naquela época, ainda não 

existia a Lei da Aprendizagem (Lei 10.097). A falta de uma Lei que regulamentasse a 

aprendizagem profissional, ou seja, uma forma de inserir os jovens no mundo do trabalho 

de maneira planejada e responsável, criava situações como a que eu e jovens da minha 
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idade vivenciamos. Nosso estágio era de 40 horas semanais, carga horária que impedia 

uma boa seqüência de estudos, sobretudo, para aqueles que ainda estavam cursando o 

ensino médio. O estágio de nível médio pressupunha que os estagiários deveriam possuir 

menos de 18 anos de idade e estar cursando o ensino médio. A exceção, para os que já 

haviam concluído como eu, era ter menos de 18 anos. 

A carga horária de trabalho elevada somada ao tempo de deslocamento casa-trabalho, 

que adicionava, ao menos, duas horas diárias à rotina de trabalho, impossibilitava uma 

dedicação adequada aos estudos para aqueles que ainda estavam no ensino médio e para 

mim, que acabara de ingressar no ensino técnico de administração. A necessidade de se 

optar entre a dedicação a uma formação profissional prática (estágio) e a conclusão 

adequada dos estudos é um paradoxo que se estende até os dias atuais, sobretudo 

considerando que o ensino médio público, no Brasil, em sua maioria, está desconectado 

com o mundo do trabalho, seja pelas disciplinas ofertadas, pela qualificação dos 

professores ou, ainda, pelas propostas pedagógicas ultrapassadas. Soma-se a isso a 

necessidade pela renda imediata que acelera o processo de ingresso no mundo do trabalho, 

negligenciando a fundamental relação que deve existir entre a formação teórica (escola) e 

prática (estágio) dos jovens. 

A questão da carga horária foi devidamente corrigida com a Lei da Aprendizagem. O 

contrato de aprendizagem, à luz da referida lei, não pode ultrapassar seis horas diárias, 

havendo, inclusive, opções de quatro horas diárias. Isso possibilita uma melhor 

organização do tempo dos estudantes, que ainda cursam o ensino médio ou dos 

concluintes que optem por um estudo continuado em uma escola técnica ou universidade. 

Entretanto, a questão da desconexão entre a escola e o mundo do trabalho ainda é algo que 

não foi totalmente endereçado pela Lei 10.097. Isso se dá pelo fato de o ensino médio não 

conversar com a Lei da Aprendizagem, cuja grade curricular e prática profissional estão 

relacionadas aos interesses do mercado. Ainda há um grande hiato entre a formação 

educacional básica e a formação para o trabalho. 

Tive a sorte de encontrar no estágio técnico referências positivas, que me serviram de 

inspiração e guia prático para conhecer e optar por uma carreira e uma formação 

profissional adequada a essa escolha. No meu caso, a experiência prática em uma empresa 

foi o elo para essa conexão entre necessidades e aspirações. Reconheço, porém, baseado 

em experiências de colegas da mesma idade e origem, que isso foi um privilégio. Os 



14 

 

poucos que conseguiram estágios naquela época (lembrando que o programa de estágios 

não é uma obrigatoriedade das empresas, ao contrário da Lei da Aprendizagem), não 

tiveram a mesma experiência e estes serviram apenas para gerar algum tipo de 

remuneração, enquanto ainda não conseguiam um emprego de carteira assinada.  

Em conversa informal com três amigos daquela época, motivadas pela produção desta 

dissertação, todos afirmaram que abandonaram o programa de estágios ou a escola antes 

do tempo previsto por conta de oportunidades de trabalho com carteira assinada. Esses 

empregos, por sua vez, invariavelmente eram em áreas sem nenhuma conexão com 

aspirações, interesses ou vocações profissionais. Dois desses colegas, devido ao primeiro 

emprego, tiveram que postergar a conclusão do ensino médio e um não concluiu. 

No estágio não aprendia nada [...] apenas tirava cópias e andava de um lado para outro 

entregando envelopes pelo prédio. Recebi uma proposta para fazer a mesma coisa, 

ganhando mais que o dobro e com carteira assinada. Precisando do dinheiro, não tinha 

como negar. Depois que concluí o ensino médio, queria fazer Direito, mas como não 

tinha dinheiro suficiente para pagar o curso, acabei fazendo Administração mesmo, 

porque era mais barato. (M. G. B, 39 anos, morador de Niterói – fez estágio aos 18 

anos, logo após concluir o ensino médio, em um escritório de advocacia. Cursou 

Administração em uma universidade particular e, atualmente, trabalha como corretor 

de imóveis). 

O ingresso no mercado de trabalho de maneira precoce e motivado exclusivamente 

pelo suprimento de necessidades financeiras imediatas sempre foi um grande desafio para 

a juventude de baixa renda. A falta de opção, sobretudo para aqueles de classes menos 

favorecidas, ainda é o principal fator de insatisfação com a carreira e a desconexão com 

uma eventual vocação. 

Quando eu era adolescente não fazia nada, apenas estudava. Minha mãe era divorciada 

e não trabalhava, mas a pensão do meu pai permitia o suprimento de necessidades 

básicas. Eu poderia me dedicar apenas aos estudos, mas optei por trabalhar para ajudar 

em casa e termos mais dinheiro. Acho que queria ocupar o lugar de “homem da casa”. 

Hoje, me arrependo. Concluí o ensino médio mais velho e não fiz faculdade. Vivi de 

“bicos” a maior parte do tempo. (E. M., 36anos, morador de Niterói – trabalha desde 

os 17 anos, concluiu o ensino médio aos 25 anos, por meio de um programa de 

supletivo. Atualmente, trabalha como vendedor “carteira assinada” em uma farmácia). 

Percebe-se que entre jovens oriundos de famílias de baixa renda, que ingressaram no 

mundo do trabalho no final da década de 1990, os grandes desafios relacionados ao acesso 
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ao trabalho e à construção de uma carreira, residiam na necessidade financeira ou de 

posicionamento social, que se sobrepunham a qualquer tipo de vocação, habilidade ou 

projeto de vida. A principal visão defendida nesta dissertação é a de que, atualmente, 

jovens de baixa renda, no que tange à busca de um espaço no mundo do trabalho, ainda 

precisam priorizar o atendimento a necessidades básicas e o reconhecimento social em 

detrimento às suas reais vocações. Buscou-se, então, explorar, por meio de entrevistas em 

profundidade, as percepções e relações deste grupo específico com um mundo do trabalho 

em permanente mutação e as consequências para a formação de uma nova geração de 

trabalhadores. 

Nesse cenário, este estudo pretende contribuir para discussões acadêmicas que nos 

permitam compreender melhor como as mudanças no mundo do trabalho têm afetado a 

produção de sentido do que é o trabalho para jovens de baixa renda e como eles estão 

vivenciando o processo de formação profissional neste novo contexto. Ademais, vale 

ressaltar que todo este processo que envolve a formação para o trabalho começa antes do 

ingresso em uma ocupação profissional, seja ela formal ou informal, e continua durante 

toda vida profissional do sujeito. 

Considerou-se, ainda, na elaboração deste estudo a premissa de que muitos projetos 

sociais e políticas públicas, que tratam da relação juventude-trabalho, ainda focam 

somente no aspecto curricular sob uma ótica da demanda do mercado, deixando em 

segundo plano as relações subjetivas, ou seja, as percepções dos jovens sobre o trabalho e 

as conexões com suas aspirações e interesses pessoais. Algumas sugestões serão 

apontadas para a elaboração de projetos sociais e políticas mais efetivas nesse campo de 

conhecimento. 

Adicionalmente, a dissertação pode implicar em aplicações práticas, uma vez que a 

avaliação da legislação atual, à luz da Lei 10.097/2000, bem como dos processos e formas 

de inserção profissional experimentadas pelos entrevistados podem ser utilizadas para 

propor ajustes em ações sociais em curso ou mesmo a recomendação de pequenas 

modificações na regulação para promover maior bem-estar social. 

Para tanto, o presente trabalho está estruturado em três capítulos. O capítulo um inicia-

se com uma análise conceitual sobre o sentido do trabalho, que reforça a sua importância 

subjetiva na vida das pessoas. O trabalho é observado como uma atividade que confere 

muito mais do que subsistência, garantindo ao sujeito trabalhador, em alguns casos, a 
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condição de cidadão ou certa chancela social. Busca-se, ainda, neste capítulo, defender a 

visão de que jovens de baixa renda têm escolhas reduzidas no que tange à carreira 

profissional e grande dificuldade em ingressar e se manter no mercado formal de trabalho, 

em decorrência da necessidade de obtenção de renda imediata para suprimento de 

necessidades básicas e da falta de políticas públicas mais efetivas que permitam uma 

inserção produtiva planejada e segura. Além disso, o capítulo apresenta uma análise sobre 

a Lei da Aprendizagem (10.097/2000), que, embora ainda não seja integralmente 

cumprida por grande parte das empresas, se constitui como uma das principais políticas 

públicas no que tange ao combate ao trabalho infantil, às más condições de trabalho para 

os jovens e a uma melhor inserção da juventude no mercado do trabalho brasileiro. 

O capítulo dois apresenta dois pontos de vista com relação à educação para o trabalho 

no Brasil, extraídos de entrevistas em profundidade realizadas com jovens aprendizes, 

formados e em processos de formação, e profissionais de Recursos Humanos de empresas 

que contratam esses aprendizes, de acordo com a Lei 10.097/2000. A intenção do capítulo 

é analisar as perspectivas de jovens de baixa renda em busca do trabalho digno, 

considerando suas experiências de ingresso no mercado formal por meio de uma política 

pública de aprendizagem profissional, e as perspectivas das empresas que contratam os 

aprendizes, no que tange às obrigatoriedades que a Lei traz e aos processos de seleção, 

formação e potencial aproveitamento dessa nova força de trabalho. 

Por fim, no terceiro capítulo são apresentadas recomendações para elaboração e 

ajustes de projetos e políticas de inserção profissional de jovens de baixa renda, 

integrando interesses e expectativas daqueles que buscam o trabalho digno e aqueles que 

podem ofertar essa oportunidade. Uma nova classe trabalhadora pode ser forjada de 

maneira responsável, planejada e intencional, a partir de um alinhamento de vocações e 

oportunidades. Caso contrário, reforçaremos uma significativa redução dos empregos 

formais, a precarização das relações trabalhistas e o sentimento de que o trabalho é um 

grande peso que o cidadão carrega e nunca uma atividade prazerosa e conectada com 

interesses e projetos de vida. 
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1. CAMINHOS PARA A INSERÇÃO PRODUTIVA. 

Ao abordarmos o tema de políticas para a juventude, a preocupação com esse público, 

quase sempre, se circunscreve à educação focada no desenvolvimento de competências 

para uma melhor integração social do indivíduo, em uma complexa fase que se posiciona 

entre a infância e a vida adulta, mas, sobretudo, à busca do atendimento das exigências do 

mercado que precisa renovar a sua força produtiva. Educação e trabalho, portanto, são 

temas indissociáveis quando falamos de juventude. 

Levando em conta os aspectos subjetivos do trabalho, que consideram não apenas a 

busca por subsistência, mas chancelas e reconhecimento social, pensar em uma educação 

que conecte o exercício da cidadania, a inclusão social e o acesso ao mercado de trabalho, 

demonstra-se uma importante estratégia para elaborar políticas públicas mais efetivas 

para inserção produtiva de jovens. 

 A Constituição Federal do Brasil1 reforça este tema ao definir que a educação, em 

suas diferentes vertentes, visa “ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB)2 retoma esse tema e reforça o princípio de vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Portanto, o arcabouço legal tem 

sustentado a edificação de boas condições para os jovens. Transpor do campo legal para a 

implementação por meio das políticas públicas tem sido a parte mais delicada. 

Entretanto, o acesso a essa educação, garantidora da plena cidadania e do ingresso no 

mundo do trabalho, ainda não é realidade para todos. A população jovem brasileira ainda 

apresenta alto índice de desocupação, seja pelos poucos anos de escolaridade ou pelo 

ingresso precoce e informal no mercado de trabalho. Encontrar formas de inserção 

produtiva desses jovens, seja por meio da educação ou de projetos e leis que pavimentem 

esse caminho, é o grande desafio posto às políticas públicas. 

Neste capítulo, serão levantadas reflexões sobre a relação educação e trabalho, no que 

tange a uma necessária distinção entre emprego, enquanto ocupação profissional formal e 

                                                             
1 Ver CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, artigo 205. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

2 Ver LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, artigos 2º e 3º.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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assalariada, e trabalho, como forma de expressão humana criativa e produtiva conectada a 

valores e vocações. Busca-se, ainda, evidenciar que a formação para o trabalho no Brasil, 

na prática, ainda segue uma lógica de instrumentalização para o emprego e de 

adestramento para o vestibular ao invés de uma educação efetiva para o trabalho, que 

considere aspectos vocacionais e aspirações pessoais.  

Soma-se a este quadro a dificuldade dos jovens, especialmente os de baixa renda, 

definirem o que querem fazer e, sobretudo, o que querem ser. Em outras palavras, 

definirem um projeto de vida. E para projeto, tomo emprestado o conceito de A. Shutz, 

citado por Velho (2013), que o define como “conduta organizada para atingir finalidades 

específicas”. A ausência de aspirações, metas pessoais e de estratégias para alcançá-las 

distancia o jovem do seu sonho ou vocação. O projeto de vida, então, passa a ser mais um 

fruto das pressões sociais, das influências familiares e do contexto sociocultural onde o 

sujeito está inserido, do que necessariamente uma aspiração individual. De acordo com 

Velho (2013):  

“os projetos individuais sempre interagem com outros dentro de um campo de 

possibilidades. Não operam num vácuo, mas sim a partir de premissas e paradigmas 

culturais compartilhados por universos específicos. Por isso mesmo são complexos e 

os indivíduos, em princípio, podem ser portadores de projetos diferentes, até 

contraditórios” (p.132). 

 Essa contradição, aliás, é um elemento bastante presente no discurso de jovens de 

baixa renda, conforme observado em algumas pesquisas prévias que realizei. Em 2014, 

visando avaliar a subjetividade e as diferentes relações com o trabalho ao longo das 

gerações, organizei uma pequena pesquisa informal com um grupo de 40 educandos de 

uma organização social, onde eu ocupava o cargo de Diretor. Tratava-se de um grupo na 

faixa etária de 6 a 17 anos, entre meninos e meninas, todos estudantes da rede pública de 

ensino das cidade do Rio de Janeiro. Eles foram divididos em três grupos focais, de 

acordo com a idade: 6 a 9, 10 a 13 e 14 a 17 anos. Esta análise qualitativa foi bastante 

simples e organizada em torno de uma pergunta central: “o que você quer ser quando 

crescer?”. A intenção da pergunta era observar se os membros desses grupos possuíam 

aspirações futuras, ou, quem sabe, potenciais projetos de vida. A simples pergunta foi 

lançada para o grupo e as respostas mediadas por pedagogos e professores que possuíam 

relações estreitas com os educandos, conferindo confiança ao grupo e melhor fluidez na 

obtenção de respostas. 
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De modo geral, foi possível perceber que a mesma pergunta (o que você quer ser 

quando crescer?) apresenta diferentes significados dependendo da faixa etária, das 

perspectivas e do nível de influência que o grupo recebe. Na faixa mais nova (6 a 9 anos), 

o “ser” não representa necessariamente trabalho remunerado, ao contrário, significa 

realização de um sonho. Significa, de fato, ser o que se quer “ser”, a despeito das 

dificuldades, das impossibilidades e do que se ganha “sendo”. Na faixa intermediária (10 a 

13 anos), identifica-se o início de uma intenção monetária, ainda velada, talvez por falta 

de entendimento do real valor do dinheiro, e uma grande influência da família como 

agente motivador, que exige um posicionamento sobre o futuro, ou como exemplo a ser 

seguido. Já na faixa mais velha (14 a 17 anos), percebe-se uma grande influência de atores 

sociais e a pressão por uma definição “na vida” associada à falta de orientação vocacional. 

Nessa altura as aspirações ou projetos individuais recebem uma grande carga de influência 

externa, sendo alterados quase que integralmente. O grupo em sua maioria alega que “não 

tem mais escolha”, conforme mencionado por um dos participantes. Esta breve passagem 

reforça a necessidade de desenvolver ações voltadas para colaborar com a inserção 

profissional destes jovens de maneira a contribuir com o processo das suas escolhas, a 

ampliação das oportunidades e promover maior bem-estar. Ou seja, colaborar com 

projetos de vida. 

Outro importante ponto observado nos grupos focais foi que, quando o educando 

ingressava na organização antes dos 14 anos, o processo educativo tornava-se muito mais 

simples. Em uma análise sintética, identifico três razões para isso: as escolas do ensino 

fundamental, no Rio de Janeiro, apresentam boas condições para os alunos, sua qualidade 

é comprovadamente melhor do que o Ensino Médio; há uma maior participação das 

famílias no processo educativo; e há uma maior gama de possibilidades para tornar o 

processo ensino-aprendizado lúdico e, logo, mais atrativo, além de se obter melhor 

aceitação para inovações nesta faixa mais nova. A partir dos 14 anos, porém, notam-se 

alguns aspectos que influenciam e, em certa medida, tornam-se barreiras para o processo 

educativo: há uma maior influência de atores sociais e, consequentemente, uma maior 

confusão com relação às expectativas de futuro; contraditoriamente à idade, há uma maior 

resistência a mudanças – ao mesmo tempo em que desejam se mostrar ao mundo, se 

retraem facilmente com vergonha; e há uma grande valorização do trabalho precoce, seja 

este formal ou informal, movida por necessidades familiares ou pressão da sociedade, 

encurtando ou excluindo o tempo de formação do jovem. 
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Embora encontremos diferenças entre esses três grupos, há um elemento central que 

permeia todas as faixas e, sem dúvida, se estende a toda à vida humana: a produção de 

sentido do trabalho é uma categoria coletiva e social, influenciada pelo meio e, por isso, a 

relação que o sujeito estabelece com ele não deve ser encarada apenas como uma 

construção individual.  

De acordo com uma pesquisa de Morin (2001), conforme lembrou Zanelli (2010, 

p.28), as pessoas trabalham ou buscam trabalho para se relacionar com outras pessoas, 

para ter um sentimento de vinculação, para ter algo que fazer e para se ter um objetivo na 

vida, um projeto individual. Ademais, percebe-se que o trabalho pode contribuir com a 

construção de projetos individuais ao mesmo tempo em que pode se configurar como o 

próprio projeto. As pessoas podem encontrar no trabalho, além de subsistência, uma fonte 

de prestígio, valorização e de construção de uma identidade. 

Dada a subjetividade do trabalho na vida das pessoas, a influência que este exerce nas 

relações sociais e, por conseguinte, na dinâmica de uma sociedade, faz-se necessário um 

olhar mais apurado sobre a proposição de projetos sociais e políticas públicas, no sentido 

de extrapolar a simples relação produção-remuneração e considerar aspectos mais 

subjetivos, como o sentido do trabalho e a vocação, sobretudo, entre jovens de baixa 

renda. 

Acredita-se também que há um distanciamento entre teoria e prática, que começa já no 

Ensino Médio e se estende para a educação profissionalizante, o que inviabiliza o ingresso 

de milhares de jovens no mercado formal de trabalho. Mais do que adestrar jovens para o 

vestibular ou qualificar para uma atividade laboral específica, a educação deve respeitar 

vocações, interesses e necessidades dos jovens, em um mundo em constante mutação, 

onde a tecnologia cria novas formas de trabalho, novas profissões surgem a todo o 

momento, e novos ordenamentos jurídicos modificam e precarizam relações com os 

empregadores. Neste cenário, as políticas públicas surgem como um elemento 

fundamental para que jovens, especialmente os de recortes sociais mais vulneráveis, 

tenham mais consciência sobre o mundo do trabalho e ingressem nele de maneira 

planejada, segura e efetivamente produtiva.  

Por fim, será apresentada uma análise sobre a Lei da Aprendizagem (Lei nº 10.097), 

enquanto uma das principais políticas de inserção planejada e formal de jovens no 

mercado de trabalho. 
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1.1. Os desafios das políticas públicas de inserção produtiva de jovens de baixa 

renda. 

 

Ao analisarmos os principais desafios sociais da atualidade e tentarmos projetar um 

futuro melhor, falar de juventude torna-se mandatório. Ao mesmo tempo em que a 

população jovem aparece no epicentro das questões sociais, como os sujeitos que mais 

sofrem os impactos negativos da contemporaneidade, surge também como a geração 

capaz de solucionar problemas extremamente complexos que perduram há décadas em 

nosso país e no mundo.  

De acordo com dados da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), levantados em 

pesquisa de análise do perfil da juventude brasileira3, cerca de nove em cada dez jovens 

brasileiros afirmam que podem mudar o mundo. A Organização das Nações Unidas 

(ONU), em um âmbito mais amplo, afirma que essa é a primeira geração na história que 

pode realmente acabar com a pobreza extrema e garantir o futuro das pessoas e do nosso 

planeta4. Considerando a visão da ONU para 20305, de fato, é possível inferir que a 

juventude possui papel estratégico na construção de um futuro mais próspero, sustentável 

e justo. 

Essa potência transformadora atribuída à juventude, porém, torna-se limitada se 

considerarmos a miopia do Estado brasileiro na elaboração de políticas públicas focadas 

nos jovens. Aliás, a compreensão do jovem enquanto sujeito de direitos em nosso país é 

bastante recente. Apenas com a elaboração do Estatuto da Juventude6, em 2013, que esse 

grupo, que representa quase um quarto da população brasileira, totalizando mais de 50 

milhões de jovens7, conseguiu garantir um olhar mais qualificado na elaboração de 

políticas públicas. Esse recente avanço nas políticas voltadas para a juventude reflete uma 

tentativa de minimizar o descaso do Estado e seus governantes com um estrato social que, 

                                                             
3 Secretaria Nacional da Juventude (SNJ). http://participatorio.juventude.gov.br/ 

4 https://nacoesunidas.org/tema/ods1/ 

5 Ver Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 

6 Ver Estatuto da Juventude. http://juventude.gov.br/estatuto#.Wi12xFWnHIU 

7 Censo Demográfico 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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como falamos, surge como elemento central nos principais desafios sociais do nosso 

tempo. 

Considerando o fato dos jovens comporem o contingente populacional mais 

vitimizado pelas distintas formas de violência presentes no Brasil; enfrentarem 

enormes dificuldades de ingresso e permanência no mercado de trabalho; sofrerem 

impedimentos no acesso a bens culturais; não terem assegurado o direito a uma 

educação de qualidade e não receberem tratamento adequado no tocante às políticas 

públicas de saúde e lazer, o reconhecimento de seus direitos diz respeito ao seu 

desenvolvimento integral (direitos civis e sociais), o que é de interesse de todo o 

conjunto da sociedade, e diz respeito também à valorização da diferença e das 

identidades coletivas (direitos difusos). (Novaes, 2007, p. 8). 

Ao analisar esse ponto, Cohn (2004) questiona a forma como o Estado Brasileiro 

elabora políticas públicas, indicando que o nosso sistema de proteção social é vinculado 

ao trabalho assalariado e ao mercado formal, excluindo o jovem, enquanto potencial 

produtor, desse cenário. 

Na área social, o Brasil tem a tradição de voltar suas políticas públicas para 

basicamente dois públicos-alvo - os pagantes e os não pagantes -, segmentados em 

grandes grupos: crianças, gestantes, portadores de deficiência física ou necessitados de 

cuidados especiais e, num período bem mais recente, pessoas idosas. Os jovens, tidos 

em geral como portadores do futuro, e de um futuro sempre promissor, não cabem 

nesse desenho. (Cohn, 2004, p.160). 

Cohn (2004) sugere, ainda, a construção de políticas públicas baseadas em outras 

formas de inserção social, que não apenas a viabilizada pelo mercado de trabalho. Dessa 

forma, reduziríamos a marginalização da juventude, que se configura como uma parcela 

da população “em transição”, ou seja, posicionada entre a infância e a vida adulta, que 

carrega grande complexidade para uma efetiva inserção social e produtiva. 

 Embora a juventude brasileira, especificamente a juventude de baixa tenda, tenha 

ficado aquém de políticas públicas específicas e sofrido com a baixa ou ineficaz presença 

do Estado na garantia de direitos em seus territórios, organizações da sociedade civil, 

projetos sociais privados e projetos de lei específicos vêm protagonizando importantes 

ações voltadas para as juventudes, que trouxeram, em alguma medida, impactos positivos 

para esse grupo. Entretanto, é necessário refletir sobre as condições nas quais essas 

propostas são construídas no que tange ao imaginário social do que é ser jovem e desfrutar 

da condição juvenil em contextos socialmente vulneráveis. 
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A juventude é como um espelho retrovisor da sociedade. Mais do que comparar 

gerações é necessário comparar as sociedades que vivem os jovens de diferentes 

gerações. Ou seja, em cada tempo e lugar, fatores históricos, estruturais e conjunturais 

determinam as vulnerabilidades e as potencialidades das juventudes. Os jovens do 

século XXI, que vivem em um mundo que conjuga um acelerado processo de 

globalização e múltiplas desigualdades sociais, compartilham uma experiência 

geracional historicamente inédita. (Novaes, 2007, p. 1). 

Uma crítica recorrente aos projetos e políticas sociais voltadas para a juventude é a 

perpetuação do estigma social já engendrado na sociedade do que é ser jovem de baixa 

renda no Brasil, que aprisiona a imagem do jovem a partir de definições limitadas como 

“juventude nem-nem” (nem trabalha nem estuda), ou recai na máxima das “influências 

negativas” ou dos “atrativos das redes criminosas”. Esses discursos partem da premissa da 

ociosidade ou falta de ocupação formal como potencial desviante de conduta das 

juventudes de baixa renda. 

Ao estigmatizar a juventude, sobretudo a grande parcela que vive em situação de 

vulnerabilidade social, atribuem-se valores depreciativos que influenciam diretamente a 

relação desse grupo com a sociedade. Goffman (1980) define estigma social como a 

situação do indivíduo que está inabilitado para aceitação social plena. Esta situação é mais 

uma barreira encontrada pelos jovens de baixa renda que buscam a inserção social por 

meio do trabalho digno, visto que a visão limitante sobre um grupo que, teoricamente, 

“nem trabalha nem estuda” gera dúvidas naqueles que poderiam ofertar oportunidades 

reais de inclusão produtiva.  

Embora estas sejam visões limitadas, que focam apenas nos aspectos negativos, 

desconsiderando os reais potenciais da juventude e as novas relações com o trabalho, as 

formas distintas de ocupação e geração de renda e a ampliação do acesso às informações 

por meio da internet, é fácil entender essa construção, tendo em vista as estatísticas 

oficiais sobre a situação ocupacional formal da juventude. Em 2017, o Brasil bateu um 

recorde histórico; a taxa de desemprego chegou a 13,7%8. O grupo que aparece em 

destaque, como o que mais sofre com esse alto índice de desemprego, é exatamente a 

                                                             
8 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 1º semestre de 2017. 
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faixa etária de 14 a 24 anos, ou seja, jovens, que correspondem a 27,2% dos 

desempregados no Brasil9. 

Um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, em 

201610, aponta que, no Brasil, além da taxa de desemprego dos jovens ser bem mais 

elevada que a dos adultos, a informalidade também é mais presente na população jovem. 

Segundo dados extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), de 

2013, o percentual de ocupados em trabalhos informais (sem carteira assinada) entre os 

jovens é de 27,7%, enquanto entre a população adulta é de 17,3%.  

Nota-se, portanto, que a inserção produtiva dos jovens não se dá prioritariamente pelas 

vias formais, fato que indica uma possível ausência de direitos trabalhistas, o ingresso 

precoce no mundo do trabalho e uma potencial descontinuidade na formação educacional 

desse grupo. Esse quadro se agrava considerando recortes sociais como: jovens negros, 

oriundos de famílias de baixa renda e de regiões socialmente vulneráveis. Frigotto (2004) 

aponta, amparado por dados estatísticos do IBGE, que nos quesitos escola e trabalho há 

uma ampla desvantagem de jovens pobres e negros, quando comparados aos brancos de 

classe média, na mesma faixa etária.  

No que tange especificamente ao trabalho, as desvantagens se apresentam na 

qualidade das ocupações, no nível da remuneração e na inserção precoce, que encurta o 

tempo de estudo e reduz as possibilidades de ascensão social11. O fato posto é que a 

inserção de jovens oriundos desses grupos marginalizados é precária em sua formação e 

ingresso, além de reduzir significativamente a possibilidade de boa remuneração e 

manutenção da ocupação. A esse respeito, Frigotto (2004, p. 181) sugere que: 

Todos esses grupos de jovens têm suas especificidades, mas, do ponto de vista 

psicossocial e cultural, tendem a sofrer um processo de adultização precoce. A 

inserção no mercado formal ou “informal” de trabalho é precária em termos de 

condições e níveis de remuneração. Uma situação, portanto, muito diversa da dos 

jovens de “classe média” ou filhos dos donos de meios de produção, que estendem a 

infância e a juventude. Nesses casos, a grande maioria inicia sua inserção no mundo 

                                                             
9 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Maio de 2017. 

10 “A aprendizagem e a inserção de jovens no mercado de trabalho: Uma análise com base na RAIS”. Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2016. 

11 Ver mais em FRIGOTTO (2004). 
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do trabalho após os 25 anos e em postos de trabalhos ou atividades de melhor 

remuneração. 

O IPEA (2016) indica, ainda, que o problema da inserção produtiva de maneira 

informal se acentua entre os jovens de 15 e 17 anos de idade12, fase onde a vontade ou a 

necessidade de trabalhar esbarra na falta de opções formais. Cabe salientar que o emprego 

informal e precoce compromete o bem-estar e as perspectivas de desenvolvimento do 

jovem no curto e longo prazo. Cruces, Ham e Viollaz (2012) apresentam estudos que 

evidenciam que a inserção produtiva por meio da informalidade gera efeitos negativos em 

termos de remuneração e desenvolvimento, em comparação a um início de trajetória 

profissional pelos meios formais. 

A chancela social obtida pelo jovem que ingressa no mundo do trabalho formal não 

evidencia, porém, uma satisfação pessoal ou o atendimento de uma vocação profissional, 

sobretudo, em se tratando de grupos marginalizados. As políticas públicas de primeiro 

emprego para a juventude pobre, no Brasil, ainda se restringem à oferta do “simples 

emprego”, com pouca demanda de qualificação, baixa remuneração e limitadas 

possibilidades de ascensão profissional. Trata-se da simples troca de horas por dinheiro, 

sem considerar sonhos, aspirações e vocações. 

Estudos de Pochmann (2004) indicam que, no Brasil, os empregos criados para a 

população mais pobre são, em sua maioria, os mais desqualificados e mal remunerados na 

divisão internacional do trabalho. Há uma clara oferta de “subempregos” para os jovens 

de baixa renda, que, devido à pressão pelo trabalho precoce e à incapacidade de disputar 

melhores ocupações, agarram-se a essas oportunidades e acabam estagnando-se, sem que 

haja possibilidades evidentes de uma plena ascensão social pela via do trabalho. 

Os homens de classe operária têm desde cedo necessidade do trabalho de seus filhos. 

Estas crianças precisam adquirir desde cedo o conhecimento e, sobretudo, o hábito e a 

tradição do trabalho penoso a que se destinam. Não podem, portanto, perder tempo na 

escola. [...] Os filhos de classe erudita, ao contrário, podem dedicar-se a estudar por 

muito tempo; têm muita coisa a aprender para alcançar o que se espera deles no 

futuro. Necessitam de um certo tipo de conhecimento que só pode apreender-se 

quando o espírito amadurece e atinge determinado grau de desenvolvimento. De Tracy 

(1917, apud Frigotto, 2004, p. 195) 

                                                             
12 “A aprendizagem e a inserção de jovens no mercado de trabalho: Uma análise com base na RAIS”. Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2016. 
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Há, portanto, dois elementos essenciais a serem considerados na formulação de 

políticas públicas para a inserção produtiva de jovens de baixa renda, no Brasil. A 

primeira refere-se à formação para o trabalho, que deve considerar a diferença entre 

trabalho e emprego e ofertar uma qualificação que gere autonomia e oportunidade de 

escolha aos jovens de camadas sociais mais vulneráveis, respeitando suas aptidões e 

interesses. A segunda diz respeito ao suporte financeiro a famílias de baixa renda para que 

os jovens não sofram a imposição do trabalho precoce, que invariavelmente os afastam 

das trilhas formativas necessárias para a sua plena emancipação. 

Políticas públicas relacionadas à formação para o trabalho não podem limitar-se, 

portanto, apenas ao acesso imediato ao emprego ou ao treinamento para o vestibular. É 

imprescindível fomentarmos debates sobre as políticas públicas de inserção social e 

produtiva da juventude brasileira, pela via do trabalho formal, considerando toda a sua 

complexidade. Trabalhar na juventude pode significar necessidade de subsistência, 

atendimento a demandas materiais básicas, realização de objetivos pessoais, obtenção de 

status social ou, até mesmo, mera ocupação de tempo. Como afirma Borges (1999), estas 

diferentes concepções do trabalho associam-se a interesses ideológicos, políticos e 

econômicos e, logo, sofrem alterações de acordo com contextos históricos e sociais.  

O desenho de políticas públicas nesse campo, sobretudo, no que diz respeito ao acesso 

ao primeiro emprego, deve considerar essas diferentes percepções e contextos, caso 

contrário incorre no risco de estandardizar oportunidades e excluir grandes contingentes 

de indivíduos, principalmente os oriundos de classes menos favorecidas. 

 

1.2. Formação para o trabalho ou para o emprego? 

 

Embora percebamos uma série de movimentos que alteram e ressignificam as relações 

com o trabalho, não podemos afirmar que a educação formal acompanha esse ritmo de 

mudança. Nota-se que o sistema educacional brasileiro ainda apresenta uma visão míope 

que restringe o papel da educação, em um contexto de formação para o trabalho, a um 

caráter meramente instrumental, focado no treinamento, ou adestramento, para o 

vestibular. Os jovens, por sua vez, percebem e temem tal situação. 
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Os jovens sabem que os certificados escolares são imprescindíveis. Mas sabem 

também que o diploma não é garantia de inserção produtiva condizente aos diferentes 

níveis de escolaridade atingida. Frente à globalização dos mercados, redesenha-se o 

mundo do trabalho. Rápidas transformações econômicas e tecnológicas se refletem no 

mercado de trabalho precarizando relações, provocando mutações, modificando 

especializações e sepultando carreiras profissionais. Daí o medo de sobrar. (Novaes, 

2007, p. 3). 

A busca por referências profissionais e formações específicas que pavimentem um 

caminho para o trabalho é uma condição intrínseca da juventude. Entretanto, quando 

faltam referências e as escolas não assumem uma posição de orientadora vocacional e 

formadora para o trabalho, os jovens se sentem desamparados. Citando Novaes (2007, p. 

4), eles têm “medo de sobrar”. Resta aos jovens a opção de buscar no próprio trabalho e 

nas relações estabelecidas no ambiente profissional as referências para carreira e vida. 

Essa inversão, que coloca o trabalho à frente da educação profissional, permite aos 

jovens uma ampliação de repertórios e os ajuda, na prática, a desenvolver certas 

habilidades, mas, por outro lado, inevitavelmente, atrofia talentos e reduz um campo de 

possibilidades. Afinal, o ingresso no mundo do trabalho passa necessariamente pela busca 

de subsistência, mas refere-se, sobretudo, ao direito do sujeito se reconhecer e se realizar 

plenamente como ser humano. Ingressar nesse mundo sem esse reconhecimento, no longo 

prazo, torna o trabalho um fardo e uma mera fonte de subsistência. E a escola tem um 

papel fundamental nesse processo de educar para a realização pessoal. Nérici (1991, p.48) 

diz que educamos  

(...) para que as relações humanas se estabeleçam em clima de responsabilidade, de 

igualdade de oportunidades e de cooperação, a fim de que todos possam sentir a 

dignidade de ser homem, sem a condição humilhante da subalternidade forçada, da 

‘menos-valia social’ decorrente da falta de oportunidade para uma conveniente 

realização pessoal. 

A educação deve ser encarada, portanto, como um pré-requisito para o ingresso no 

mundo do trabalho, mas não podemos limitá-la apenas a esta dimensão. Como afirma 

Frigotto, Ciavatta Franco e Ramos (2005, p.5):  

Se não se pode ignorar a importância da educação como pressuposto para enfrentar o 

mundo do trabalho, não se pode reduzir o direito à educação – subjetivo e inalienável 

– à instrumentalidade da formação para o trabalho com um sentido economicista e 

fetichizado. É, portanto, um desafio reconhecer o trabalho como princípio educativo, 
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primeiro por sua característica ontológica e, a partir disto, na sua especificidade 

histórica, o que inclui o enfrentamento das instabilidades do mundo contemporâneo. 

Para Freire (1997) o sistema educacional impõe excessiva heteronomia13 em seus 

educandos, desestimulando assim o desenvolvimento da capacidade de iniciativa, 

criatividade, emancipação e a construção de um "ser para si". Segundo ele, sem autonomia 

as crianças se tornam adultos conformistas, com pouco senso crítico, e vulneráveis a 

sistemas sociais, políticos e econômicos opressores. Neste sentido, o professor possui 

papel fundamental como suporte ao jovem educando. Segundo Santos e Souza (2002, 

p.4): 

(...) a forma como o professor atua irá influenciar e, quem sabe, determinar o alcance 

ou não dos objetivos de ensino e dos ideais de inclusão em educação. Ele deve decidir 

e agir de acordo com o contexto em que a prática pedagógica ocorre e desenvolver 

uma percepção aguda (...) um olhar afiado para detectar situações de exclusão. 

Antes de buscar referências no mundo do trabalho, os jovens precisam encontrar na 

escola e na figura dos professores agentes de orientação e suporte aos futuros 

trabalhadores, relacionando profissões com aptidões e apresentando um amplo repertório 

para que se construam relações trabalhistas responsáveis e produtivas. As escolas e seus 

processos de formação não são garantidores de emprego e ascensão social, mas podem se 

configurar como lócus de experimentação e orientação vocacional para que os jovens 

tornem-se sujeitos autônomos e conscientes de sua atuação na sociedade por meio do 

trabalho. Frigotto, Ciavatta Franco e Ramos (2005, p.8) complementam, afirmando que: 

(...) um dos primeiros aspectos que os educadores necessitam enfrentar é o de ajudar 

os jovens a desconstruir a ideologia que apresenta a escola como uma espécie de 

‘galinha dos ovos de ouro’, responsável pela correção das mazelas da sociedade ou 

garantia para o trabalho e a ascensão social.  

Como diz Sennett (1999), frequentar regularmente a escola não se trata de adquirir o 

“pacote de competências” que o mercado reconhece como adequadas ao “novo cidadão 

produtivo”. Há uma série de questões subjetivas envolvidas no processo de formação dos 

jovens educandos que corroboram para a construção de diferentes sentidos para o trabalho 

                                                             
13 Heteronomia (do grego heteros, "diversos" + nomos, "regras") é um conceito criado por Kant para denominar a sujeição 

do individuo à vontade de terceiros ou de uma coletividade. Se opõe, assim, ao conceito de autonomia onde o ente possui 

arbítrio e pode expressar sua vontade livremente. Se opõe também a anomia que é a ausência de regras. Zatti, Vicente. 

Autonomia e educação em Immanuel Kant e Paulo Freire /. Vicente Zatti. – Porto Alegre : EDIPUCRS, 2007. 
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e consequentemente redefinem as formas de ingresso nesse novo mundo. Neste sentido, 

faz-se necessário avaliar se as escolas e cursos profissionalizantes estão preparados ou se 

preparando para mudanças em curso no mundo do trabalho. 

Com efeito, o casamento que parecia indissolúvel entre escola e trabalho está em crise 

e precisa ser repactuado. Um novo casamento entre educação e qualificação 

profissional pressupõe não só equipamentos e recursos humanos, mas também uma 

nova perspectiva de cooperação interdisciplinar, voltada para o desenvolvimento de 

saberes, conhecimentos, competências e valores de solidariedade e cooperação 

condizentes com as exigências do século XXI”. (Novaes, 2007, p. 3). 

É certo afirmar que a apresentação tradicional do mundo do trabalho como um 

cardápio, engessado, pré-definido e, logo, restrito, não prepara os jovens adequadamente 

para essa importante fase da vida, atrofiando habilidades, vocações e, sobretudo, 

sepultando a dimensão ontocriativa do trabalho, relacionada à formação humana. Isso se 

torna evidente, sobretudo, nas camadas mais vulneráveis da sociedade. Perde-se, então, a 

oportunidade de desenvolver a essência dos jovens, de dar apoio a seus planos de vida e 

estimular o seu protagonismo social. 

O trabalho é parte fundamental da ontologia do ser social. A aquisição da consciência 

se dá pelo trabalho, pela ação sobre a natureza. O trabalho, neste sentido, não é 

emprego, não é apenas uma forma histórica do trabalho em sociedade, ele é a 

atividade fundamental pela qual o ser humano se humaniza, se cria, se expande em 

conhecimento, se aperfeiçoa. O trabalho é a base estruturante de um novo tipo de ser, 

de uma nova concepção de história. (Frigotto, Ciavatta Franco e Ramos, 2005, p.4). 

Observa-se, no entanto, que atualmente a educação vinculada à formação para o 

trabalho surge com um viés essencialmente instrumental, relacionado a um valor de troca 

determinado pelas empresas empregadoras, que visam essencialmente ao aumento da 

competitividade e à adaptação dos trabalhadores às mudanças tecnológicas e aos novos 

ordenamentos jurídicos. Em outros termos, entende-se este valor de troca como produção-

recompensa, a relação estabelecida entre as empresas que contratam e pagam salários com 

aqueles que buscam apenas o emprego e se sujeitam a uma formação que os habilitem a 

estas oportunidades, a despeito de planos de vida e visões de mundo. Os próprios 

postulantes ao título de trabalhador, portanto, almejando uma posição formal no mercado, 

um emprego, se vêem obrigados a buscar formações que ignoram o valor de uso do 

trabalho, ou seja, o valor real que o trabalhador confere à sua prática laboral, normalmente 
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conectado com propósitos, vocações e habilidades adquiridas socialmente ao longo de sua 

trajetória e relacionado com seu propósito de vida. 

Frigotto (2004, p. 181) aponta a necessidade de diferenciarmos emprego e trabalho, 

conceitos que comumente são confundidos e cuja interpretação pode influenciar a 

elaboração de políticas e projetos de inserção produtiva. 

Não menos controvertido e complexo é o tema do trabalho e do emprego, em torno do 

qual há simplificações e mistificações de toda ordem. A mais elementar é reduzir o 

trabalho de atividade humana vital – forma de o ser humano criar e recriar seus meios 

de vida – a emprego, forma específica que assume dominantemente o trabalho sob o 

capitalismo: compra e venda de força de trabalho. 

Ressalta-se que as necessidades que impulsionam a busca pelo trabalho ainda são 

fomentadas por pressões de um mercado que emprega padrões de consumo elevadíssimos, 

e por vezes supérfluos, que maximizam o sentimento de plenitude material e estimulam 

uma concorrência infindável em busca do reconhecimento e aceitação social. Sobre isso, 

Baumann (2008) aponta que ser um consumidor é praticamente uma obrigação e um dever 

humano, aqueles que não se adequam se sentirão “deficientes”, abaixo do padrão. 

Em se tratando de uma população de baixa renda, pode-se destacar, ainda, uma 

pressão pelo trabalho precoce, com o intuito de incrementar a renda familiar e suprir 

demandas básicas de sobrevivência. Há, no entanto, a necessidade de uma análise mais 

profunda dessa antecipação do ingresso da população jovem no mercado de trabalho visto 

que este movimento ainda apresenta um alto índice de informalidade e precariedade, 

sobretudo no que tange a grupos oriundos de famílias de baixa renda. 

Amplos contingentes juvenis de famílias pobres deixam a escola e se incorporam 

prematura e precariamente no mercado de trabalho informal e/ou experimentam 

desocupação prolongada. Em outras palavras, pequenas minorias de jovens vivenciam 

a desejada “moratória social”, enquanto a grande maioria deles encurta a infância e, ao 

começar a trabalhar, antecipa a idade adulta. (Novaes, 2007, p. 3). 

As contradições existentes na relação formação e acesso ao mercado de trabalho 

apontam para a necessidade de uma reformulação de políticas e projetos sociais de 

inserção produtiva, principalmente de jovens, que não abandonem a formação de caráter 

instrumental, mas que considerem em suas propostas aspectos subjetivos do trabalho. 
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Afinal, podemos continuar formando uma massa de meros empregados ou uma nova 

geração de trabalhadores, quais sejam conscientes, produtivos e responsáveis. 

 

1.3. A Lei 10.097/2000. Motivações, conquistas e desafios. 

 

Algumas políticas de formação e acesso ao primeiro emprego para jovens foram 

implementadas com algum sucesso pelo Governo Federal, mas têm perdido sua força ao 

longo dos anos. Um caso emblemático é a Lei n.º 10.097/200014, que instituiu a 

Aprendizagem Profissional, entrando em vigor no ano de 2005, após ser regulamentada 

pelo Decreto n.º 5.598.  

A Lei em questão, datada de 19 de dezembro de 2000, sancionada pelo então 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, altera dispositivos da Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT, especificamente os artigos 402, 403, 428, 429, 430, 431, 432 

e 433, reforçando disposições da Constituição brasileira de 1988 e do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, com o intuito de dar nova regulamentação à aprendizagem profissional, 

sobretudo no que tange à facilitação do ingresso do jovem no mercado do trabalho sem 

comprometer os seus estudos. 

A Lei da Aprendizagem, como é conhecida, é indiscutivelmente bem intencionada e 

reúne plenas condições para capacitar adolescentes e jovens para o trabalho e, sobretudo, 

apoiar a transição escola-trabalho de maneira estruturada, segura e, principalmente, 

garantindo remuneração e proteção social aos aprendizes. Entretanto, passados 14 anos 

desde a sua regulamentação, a Lei não vem assegurando o acesso e a manutenção da 

juventude no mercado do trabalho, sobretudo na faixa etária a que ela se destina, de 14 a 

24 anos, grupo que representa mais de um quarto dos desempregados no Brasil15. Há 

pouca literatura sobre o tema, o que dificulta a análise mais aprofundada da política e das 

razões para a ineficiência de sua aplicação. 

                                                             
14 Ver LEI Nº 10.097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2000/lei-10097-19-

dezembro-2000-365495-publicacaooriginal-1-pl.html 

15 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 1º semestre de 2017. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2000/lei-10097-19-dezembro-2000-365495-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2000/lei-10097-19-dezembro-2000-365495-publicacaooriginal-1-pl.html
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Diante deste cenário e considerando a minha experiência profissional na implantação 

de programas de aprendizagem em diferentes organizações sociais, foram reunidas falas 

de profissionais ligados a empresas que contratam aprendizes e entidades formadoras, 

assim como procuradores e auditores ligados à Secretaria de Trabalho, do Ministério da 

Economia, ouvidos em reuniões e fóruns oficiais da Aprendizagem, com o intuito de 

reforçar visões e ampliar a análise de pontos relevantes para o bom entendimento da Lei e 

suas nuances. 

A 10.097/2000 preconiza que empresas de médio e grande porte, de qualquer natureza, 

não optante do Simples, com sete funcionários ou mais, devem contratar jovens de 14 a 24 

anos na condição de aprendizes em número equivalente a cinco por cento, no mínimo, e 

quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, 

excluídas as funções que exigem formações técnicas especiais e os cargos de confiança. 

No caso das Pessoas com Deficiência (PcD), não há limite de idade para a contratação. A 

remuneração, calculada com base no salário mínimo, é proporcional ao número de horas 

previsto no contrato de trabalho do aprendiz, podendo variar de quatro a seis horas diárias. 

Cabe ressaltar que, ao contrário dos programas de estágio, que por anos se 

caracterizaram como a principal porta de entrada de jovens no mercado formal de 

trabalho, a aprendizagem profissional nos termos da referida Lei é uma prática obrigatória. 

Ou seja, uma empresa que preencha os requisitos elencados acima pode não ter um 

programa de estágios, mas é obrigada a contratar aprendizes. Esta foi uma forma 

encontrada pelo Estado Brasileiro de criar vagas para inclusão formal de adolescentes e 

jovens no mercado de trabalho. 

O aprendiz em questão é o adolescente ou jovem, com idade entre 14 e 24 anos (no 

caso de pessoa com deficiência, a partir de 14 anos e sem limite de idade), matriculado e 

freqüentando a escola regular ou com ensino médio completo, desde que não tenha sido 

aprendiz anteriormente, inscrito em Programa de Aprendizagem ofertado por entidades 

formadoras previstas no Art. 430 da CLT. Os aprendizes têm assegurados todos os direitos 

trabalhistas e previdenciários, como assinatura da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS, salário, férias e descanso semanal remunerados, Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS e vale transporte. Além disso, também têm direito à jornada 

diária que lhe permita conciliar o tempo para os estudos regulares e o cumprimento do 

contrato de aprendizagem. 



33 

 

As empresas devem registrar na Carteira de Trabalho dos aprendizes uma ocupação 

codificada na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO e realizar a inscrição do 

Programa de Aprendizagem que os capacitem para o pleno exercício das atividades 

descritas para aquele código CBO. 

Importa salientar que a Lei 10.097/2000 apenas reforçou na CLT princípios já 

previstos na Constituição Federal no que tange à proteção integral determinada no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 62, 65 e 68). Há, no entanto, uma inovação 

oportunizada por esta Lei que se relaciona com as organizações formadoras, ou seja, as 

entidades responsáveis pela formação dos jovens, que não podem ser as empresas 

contratantes. Organizações do Sistema S (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT, SESCOOP) 

podem fornecer a capacitação dos aprendizes contratados pelas empresas, bem como 

Instituições das redes de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A novidade 

ficou por conta da abertura desta função de entidade formadora para Organizações da 

Sociedade Civil sem fins lucrativos. Estas, porém, devem estar aptas a fornecer programas 

de aprendizagem profissional na forma dos artigos 428 a 441 da CLT e obedecer a certos 

pré-requisitos, tais como: possuir inscrição ativa no Cadastro Nacional de Aprendizagem 

da Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia; ter seus cursos validados pela 

Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia; estar registrada no CMDCA ou no 

CDCA; dispor de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social emitido pelo 

CNAS. 

Esta mudança gerou uma grande melhoria nos programas de aprendizagem por duas 

principais razões: a) as organizações do Sistema S e as instituições de ensino ligadas ao 

Estado não estavam dando conta da alta demanda de formação de aprendizes geradas pelas 

empresas por conta da obrigatoriedade da Lei; b) as organizações da sociedade civil são 

mais engajadas na busca e seleção de aprendizes, sobretudo os mais vulneráveis, oriundos 

de famílias de baixa renda, gerando, por um lado, garantia de inclusão e ascensão social 

por meio do primeiro emprego, e, por outro, um aumento na divulgação e efetivo 

cumprimento da Lei.  

A Aprendizagem Profissional, em razão do seu formato, é uma modalidade de contrato 

especial de trabalho que torna indissociáveis a educação, o trabalho e a juventude. Desta 

forma, a Lei consegue unir em uma política pública de inserção produtiva de jovens, o 

potencial econômico das empresas privadas, que apresentam condições de ofertar vagas 
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remuneradas aos jovens, e a visão social das organizações da sociedade civil, que 

recrutam, acompanham e formam jovens em reais situações de vulnerabilidade social. 

Ainda que o senso comum indique uma valorização, por parte das empresas, da 

formação de adolescentes e jovens como elemento estratégico de desenvolvimento em 

suas políticas de Recursos Humanos, a prática aponta para outro cenário. As empresas, em 

geral, não têm assumido a Lei da Aprendizagem como uma aliada em suas políticas de 

RH. Ao contrário, cada vez menos seguem a Lei integralmente e não a enxergam como a 

melhor estratégia para preparação de jovens profissionais e acesso ao primeiro emprego. 

Em geral, sentem-se pressionadas pela Lei e preferem adotar outros formatos de formação 

de mão de obra e inclusão social em suas estruturas funcionais. 

Embora, ao longo dos últimos anos, essa tenha sido a principal porta de entrada no 

mercado formal para os jovens de baixa renda, o Ministério Público do Trabalho aponta 

que, em 2018, ainda há um déficit de cerca de 50% nas vagas que deveriam ser ocupadas 

por aprendizes nas empresas. Isso representa mais de 500 mil vagas para jovens 

aprendizes, garantidas por Lei, mas que não são preenchidas. Esses dados apontam para 

um grande paradoxo, considerando o alto índice de desemprego na juventude e as 

constantes alegações de políticos e empresários sobre “falta de oportunidade” para os 

jovens. 

Equilibrar interesses apresenta-se como uma ação necessária para que a Lei da 

Aprendizagem seja efetivamente cumprida e gere o efeito social a que ela se destina. 

Neste sentido, a Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia, criou o Fórum 

Nacional da Aprendizagem Profissional, instituído pela Portaria MTE no 983, com a 

principal atribuição de promover debate permanente entre entidades formadoras, órgãos de 

fiscalização e entidades de representação de empregadores e trabalhadores. 

Nas reuniões do Fórum é que ficamos sabendo como anda o cumprimento das cotas 

em todas as regiões do Brasil e qualquer tipo de mudanças ou acréscimos na 

legislação. Sempre há uma nova portaria regulamentando alguma coisa relativa a 

documentações ou ajustes em grades curriculares ou distribuição de carga horária [...] 

sinceramente, não vejo muitas mudanças estruturais advindas dessas reuniões, apenas 

instruções e comunicações. Sem dúvida são importantes, mas não mudam o quadro. 

(G. S., Gerente de Aprendizagem de uma Entidade Formadora de São Paulo). 
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Uma Procuradora da Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia, em reunião 

do Fórum Nacional da Aprendizagem Profissional, realizada em Julho de 2019, em 

Brasília, enfatizou a baixa adesão das empresas privadas no cumprimento da Lei da 

Aprendizagem, conforme transcrição que segue.  

O número de aprendizes contratados no Brasil está muito aquém do que poderíamos 

ter. Em um cenário de alto índice de desemprego na juventude, não é 100% correto 

atribuir este problema apenas à falta de oportunidades. Temos, por Lei, mais de 1 

milhão de vagas para aprendizes de 14 a 24 anos disponíveis em empresas privadas, 

mas que não são preenchidas. (M. J., Procuradora da Secretaria de Trabalho, do 

Ministério da Economia). 

Baseado em dados do CAGED de 2018, se todas as médias e grandes empresas 

funcionando no Brasil respeitassem ao menos a cota de 5% de aprendizes contratados em 

relação ao número total de empregados, a estimativa é que teríamos atualmente, no 

mínimo, 980 mil aprendizes contratados no país. Este número poderia chegar a até 1,8 

milhão, considerando que empresas de maior porte teriam um percentual superior a 5% de 

aprendizes, podendo chegar, de acordo com a Lei, a até 15% por CNPJ. 

Embora não tenhamos dados concretos sobre as razões dessa ineficiência, há indícios 

de que o baixo poder de fiscalização nas empresas, devido ao reduzido número de fiscais, 

e os interesses do empresariado, podem ser elementos que exercem influência direta nessa 

estatística. Inferir sobre isso, no entanto, demandaria uma análise mais aprofundada, que 

nos permitisse avaliar as relações sociais e de poder, que variam dentro de uma sociedade 

capitalista como a nossa, cujos interesses do mercado exercem influência direta na 

elaboração e eficácia das políticas públicas relacionadas ao trabalho. 

Em conversa informal com uma Auditora Fiscal da Secretaria de Trabalho, do 

Ministério da Economia, ela atribui como principais obstáculos para o pleno cumprimento 

da Lei a falta de compromisso das empresas e a dificuldade em fiscalizá-las. 

O número de auditores hoje na atividade é muito reduzido, menor do que da última 

década. Temos um terço da carreira em déficit [...] muitas empresas dizem: no ano 

passado a fiscalização não veio, então não vou contratar. (T. L., Auditora-fiscal da 

Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia). 
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Ainda segundo a auditora, o MTE pediu, em 2017, ao Ministério do Planejamento a 

abertura de concurso público para o preenchimento de mais de 1.100 cargos em aberto. 

Até o final de 2019, este pedido ainda não foi atendido. 

A multa pelo descumprimento da Lei pode variar de R$ 400 a R$ 2.000 por aprendiz 

não contratado, variando de acordo com o histórico de contratação e o tamanho da 

empresa. As Secretarias Regionais do Trabalho são responsáveis por fiscalizar e 

encaminhar os autos de infração ao Ministério Público do Trabalho, que pode iniciar 

medidas judiciais. 

É sabido que algumas empresas de grande porte optam pelo pagamento da multa, 

considerando seus planejamentos financeiros e metas orçamentárias. Dependendo do 

cenário, alguns empresários optam deliberadamente pela multa em detrimento da 

contratação de aprendizes. 

Algumas entidades formadoras, sobretudo as Organizações da Sociedade Civil sem 

fins lucrativos, possuem equipes de captação na estrutura dos seus programas de 

aprendizagem. A intenção desse time, via de regra, é abordar empresas para apresentar a 

Lei da Aprendizagem e os benefícios da contratação de aprendizes numa perspectiva de 

desenvolvimento e diversidade dos quadros funcionais. Essa estratégia coloca, por um 

lado, as organizações formadoras como grandes parceiras da Secretaria de Trabalho, do 

Ministério da Economia, na divulgação e fortalecimento da Lei, mas, por outro, exigem 

estratégias de marketing e vendas, que por vezes, desconfiguram o real papel da entidade 

formadora. 

A nossa organização contratou uma consultoria de vendas para elaborar uma 

estratégia, implantar um sistema (CRM) e treinar nossa equipe. Não dá para sair 

visitando as empresas sem essa estratégia. Como as empresas não cumprem a Lei 

voluntariamente, cabe a nós levarmos a informação e convencê-las da relevância 

social e dos benefícios empresariais que eles obtêm ao contratar aprendizes. (D. R, 

Gerente de Operações de uma Entidade Formadora do Rio de Janeiro). 

Há percepções, por parte dos profissionais dessas organizações formadoras, de que 

muitas empresas de médio porte desconhecem a Lei e por isso não as cumpre e um 

evidente descumprimento da Lei por empresas que percebem o baixo poder de 

fiscalização das Secretarias Regionais do Trabalho. 
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Muitas empresas de médio porte desconhecem a Lei e acabam se interessando pelo 

Programa de Aprendizagem quando apresentamos. Algumas acham que é custo 

desnecessário e preferem contratar “profissionais baratos” já com alguma experiência. 

As empresas maiores, que optam pela multa, alegam que quando forem notificadas 

pela Secretaria Regional do Trabalho farão contato conosco para contratar os 

aprendizes. (M. G., Representante Comercial de uma Entidade Formadora do Rio de 

Janeiro). 

Cabe ressaltar que as entidades formadoras recebem um valor mensal por aprendiz, 

pago pelas empresas contratantes, a título de Taxa de Gestão, para realizarem a formação 

teórica e cuidarem dos trâmites burocráticos que envolvem as contratações. Não há uma 

regulação quanto ao valor dessa taxa, mas, considerando o Estado do Rio de Janeiro, 

apura-se que as organizações cobram valores entre R$ 120 e R$ 230 por aprendiz, de 

acordo com o tipo de contrato, que pode ser de Gestão Parcial (quando os aprendizes são 

contratados na Folha de Pagamento da empresa) ou de Gestão Total (quando os 

aprendizes entram na Folha de Pagamento da entidade formadora).  

O valor dessa Taxa de Gestão, embora seja de grande relevância para a boa 

manutenção das organizações e da realização da formação em si, gerou um negativo efeito 

colateral relacionado a um grande “comércio de aprendizes” e à hiper-competitividade 

entre as organizações sociais em busca de “clientes”, quais sejam as empresas que 

precisam seguir a Lei e contratar aprendizes. 

A abordagem de algumas entidades formadoras não tem sido das melhores. Antes o 

foco era a metodologia pedagógica ou a relevância social do programa. Agora, fala-se 

do valor da taxa de gestão como um diferencial. Algumas entidades viraram grandes 

“vendedoras de aprendizes”, virou um negócio. Para as organizações sérias, que se 

comprometem com a qualidade do programa, isso tem sido um problema, porque 

algumas empresas optam sempre pelo menor custo. (G. S., Gerente de Aprendizagem 

de uma Entidade Formadora de São Paulo). 

Vale registrar que, no caso das Organizações do Sistema S (SENAC, SENAI, SENAR, 

SENAT, SESCOOP), as empresas não precisam pagar essa taxa de gestão, visto que o 

valor já é descontado pelo Governo, de acordo com as contribuições sociais de cada 

segmento econômico (por exemplo, Indústrias já pagam tributos destinados ao SENAI e, 

portanto, podem utilizar suas instalações para formação dos aprendizes sem custos 

adicionais). Entretanto, pesa contra essas organizações a falta de estrutura e de verba 

governamental que atendam plenamente a demanda das empresas. 
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Em julho deste ano (2019), já não tínhamos mais condições de receber nenhum 

aprendiz em nossa unidade. Tivemos que demitir metade dos nossos professores e boa 

parte da nossa equipe administrativa. (M. C., Coordenador de Aprendizagem 

Profissional de uma unidade do SENAC da Região Metropolitana do Rio de Janeiro). 

As empresas se vêem em situações bastante complexas, visto que são obrigadas por 

força da Lei a contratarem aprendizes por meio de programas de aprendizagem formais, já 

pagam por um serviço por meio das contribuições sociais compulsórias, mas devido à 

deficiência do sistema, acabam tendo que pagar novamente para manter seus programas 

junto a organizações da sociedade civil, que cobram as taxas de gestão. Por outro lado, 

contratar aprendizes por meio de entidades formadoras da sociedade civil pode trazer 

alguns benefícios.  

Nosso programa de aprendizagem sempre foi feito pelo SENAC. Não tínhamos que 

pagar taxa de gestão, gostávamos do material didático e os aprendizes elogiavam as 

aulas. Por outro lado, toda a parte de contratação e as burocracias eram realizadas pelo 

nosso time de RH. Dava muito trabalho. Com o problema no SENAC, neste ano, 

acabamos de montar um grande programa de aprendizagem com uma entidade 

formadora (ONG). Embora tenhamos que pagar uma taxa por aprendiz, pelo menos 

não nos preocupamos com nada relacionado a contratos ou documentos [...] a 

organização cuida de tudo, desde a seleção até a formatura. (P.S.L., Gerente de RH de 

uma rede de supermercados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro). 

Nota-se que há três pontos fundamentais que devem ser considerados em uma análise 

da efetividade da Lei da Aprendizagem: a) o papel do Governo, na garantia da plena 

execução da Lei, por meio do seu sistema de divulgação, orientação e auditoria às 

empresas; b) o papel das empresas, desde a simples e obrigatória adesão à Lei ao 

entendimento da relevância social e diferencial estratégico ao favorecer o ingresso de 

adolescentes e jovens, sobretudo pessoas com deficiência e/ou oriundos de famílias de 

baixa renda, em seus quadros funcionais; c) o papel das entidades formadoras, que 

receberam o direito de realizar os programas de aprendizagem em parceria com o Estado e 

o mercado, e devem zelar pela divulgação, formação de qualidade e efetiva inclusão social 

de extratos sociais que, de fato, precisem de apoio para ingressar no mundo de trabalho. 

O pleno entendimento desses papéis pelos três segmentos envolvidos, Estado, 

Mercado e Sociedade Civil Organizada, e uma ação enérgica e articulada desses atores, 

seriam suficientes para contribuir com o pleno cumprimento da Lei, o que já garantiria 

mais de um milhão de vagas imediatas para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos e uma 
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drástica redução na taxa de desemprego nessa faixa etária. Entretanto, ainda que a Lei da 

Aprendizagem alcançasse tal façanha e pudesse ser considerada como efetiva em seus 

propósitos, qual seja a garantia do primeiro emprego, há um ponto que ainda precisa ser 

debatido, em uma perspectiva de inclusão produtiva da juventude: a permanência desse 

grupo no mercado de trabalho. 

O Manual da Aprendizagem (Brasil, 2009), desenvolvido pela Secretaria de Trabalho, 

do Ministério da Economia, para orientar as empresas, indica que o objetivo da Lei 10.097 

é exatamente “alocar os participantes em empregos formais com treinamento 

especializado adequado que aumente a empregabilidade no início de suas carreiras no 

mercado de trabalho”. Para além disso, no entanto, existem várias questões a serem 

consideradas. 

Por exemplo, inserir jovens no mercado e assegurar a empregabilidade no início de 

suas carreiras não é garantia de permanência após o término dos contratos de 

aprendizagem. Estes duram de 11 a 24 meses, dependendo da ocupação profissional a que 

a formação se refere, e não há garantias de que os aprendizes que ingressam em uma 

empresa serão efetivados após a conclusão da sua formação profissional. Embora não 

tenhamos dados oficiais sobre a retenção de aprendizes nas empresas que os contratam, a 

experiência de profissionais envolvidos em programas de aprendizagem indica que esta 

taxa vem se reduzindo a cada ano. 

Há uns 4 anos atrás a retenção era bem alta, mais de 80% dos aprendizes eram 

efetivados. Atualmente esse número diminuiu muito, dependendo da cidade não chega 

nem a 30%. (G. S., Gerente de Aprendizagem de uma Entidade Formadora de São 

Paulo). 

Corseuil et al. (2014) aponta que permanecer no emprego é um desafio muito maior 

para o jovem brasileiro do que consegui-lo. Diante disso, cabe inferir que garantir o acesso 

ao primeiro emprego é apenas uma das dimensões a ser considera em uma política que 

visa à empregabilidade dos jovens. A taxa de aproveitamento desses jovens nas empresas 

após o período de aprendizagem e as chances de conseguirem novas colocações após essa 

experiência são variáveis que devem ser levadas em consideração para que as taxas de 

desemprego na juventude sejam efetivamente reduzidas. 

Na nossa empresa, a taxa de retenção de aprendizes já chegou a 75%. Hoje em dia, 

está bem menor porque temos feito demissões anualmente e o número de vagas de 
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aprendizes acaba sendo reduzido proporcionalmente. Ficamos realmente com os mais 

talentosos e esperamos que os demais aproveitem a experiência conosco para 

buscarem oportunidades em outras organizações. (D. T., Coordenadora de Recursos 

Humanos em uma empresa do setor de energia na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro). 

Algumas empresas, já conscientes da dificuldade em efetivar os aprendizes em sua 

estrutura funcional, têm recorrido a conteúdos adicionais às grades curriculares previstas 

em seus programas de aprendizagem e validadas pelo Ministério de Trabalho. Conteúdos 

relativos a Empreendedorismo, Novas Tecnologias e Inteligência Emocional são cada vez 

mais freqüentes. A intenção das entidades formadoras é possibilitar novas formas de 

inserção produtiva dos jovens para além da efetivação nas empresas onde realizam o 

programa. 

Não adianta apenas entregarmos o prescrito, a grade dura e técnica. Precisamos ir 

além, ensinar os adolescentes e jovens a olharem para dentro, se conhecerem, 

identificarem seus pontos forte e fracos, e aprenderem a se relacionar com o próximo. 

No nosso caso, mais do que efetivação na empresa, queremos que eles saiam daqui 

melhores do que entraram e com planos de vida bem definidos. Essa é a maior 

contribuição que podemos oferecer. (F. A., Diretor Executivo de uma Entidade 

Formadora de Minas Gerais). 

A Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia, por sua vez, não vê problemas 

nessa diversificação de ofertas de conteúdo. No entanto, atentam para a necessidade do 

pleno cumprimento da grade curricular relativa à formação vinculada a uma ocupação 

profissional prevista no contrato de trabalho e na observação da carga horária total de 

formação. 

Não há qualquer interferência da nossa parte com relação à metodologia utilizada pela 

entidade formadora ou à inclusão de temas transversais ao conteúdo programático. O 

nosso papel é zelar pelo pleno cumprimento da formação básica de uma determinada 

ocupação profissional, prevista em contrato formal de aprendizagem, e na garantia de 

que as horas de formação, sejam estas práticas ou teóricas, não fira os direitos 

trabalhistas dos jovens. (R. S., Auditor-fiscal da Secretaria de Trabalho, do Ministério 

da Economia). 

Nem sempre, porém, a atuação das empresas ocorre no sentido de contribuir com 

melhorias à Lei ou facilitar a inserção dos aprendizes no mercado de trabalho. Além das 

empresas que optam pelo pagamento da multa, há empresas que aceitam cumprir a cota de 
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aprendizagem, em um primeiro momento, mas questionam o percentual na justiça e, em 

diversos casos, obtêm liminares que a abonam do cumprimento até julgamento final. 

Nesse ínterim, diversas oportunidades de ingresso formal de jovens no mercado de 

trabalho são desperdiçadas. 

Tem aumentado muito o volume de ações judiciais no sentido de questionar a cota de 

aprendizagem. Muitas empresas, a maioria do setor de serviços, não concordam com 

as cotas estipuladas pela Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia, pois 

entendem que impactam sobremaneira a distribuição das suas equipes e os custos com 

folha de pagamento. Como há jurisprudências que abonam temporariamente empresas 

do cumprimento de cotas de aprendizagem, muitas organizações, em um momento de 

crise, estão buscando o mesmo caminho para reduzir suas folhas. (A. V., Juiz do 

Trabalho – 1ª Região RJ). 

Além da visão e dos relatos oriundos da experiência profissional deste mestrando, esta 

produção acadêmica buscou ampliar a análise por meio de entrevistas em profundidade 

com os principais beneficiários da Lei da Aprendizagem. A ideia é aprofundar as 

percepções sobre o tema, a partir das visões dos atores que são diretamente impactados 

pela política pública. O capítulo seguinte registra os resultados de entrevistas realizadas ao 

longo do ano de 2019 com adolescentes e jovens aprendizes e profissionais de Recursos 

Humanos de empresas que possuem programas de aprendizagem. 
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2. UMA LEI, DIFERENTES OLHARES. 

Como vimos no capítulo anterior, após 19 anos de sua concepção, a Lei da 

Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000) ainda não apresenta os resultados esperados no que 

tange a uma ampla inserção produtiva de jovens em condições de vulnerabilidade social e 

tem sua efetividade questionada. Com o intuito de analisar o que funciona e o que pode 

melhorar nessa política pública, serão utilizados relatos de dois grupos de usuários diretos 

da Lei: as empresas que contratam os aprendizes; e os próprios jovens aprendizes (em 

processo de formação e que já se formaram).  

A metodologia utilizada para a pesquisa foi a entrevista em profundidade, devido ao 

seu caráter exploratório. Dada a sensibilidade e complexidade do tema e a pouca literatura 

sobre o mesmo, pretendeu-se dialogar de uma maneira estruturada com os principais 

atores que poderiam nos apresentar visões claras sobre a efetividade da política pública 

em questão. 

Com relação aos jovens, foram realizadas entrevistas com quinze indivíduos com 

idade de 18 a 24 anos, oriundos de famílias de baixa renda, formados na rede pública de 

ensino, moradores de territórios socialmente vulneráveis da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro, participantes de programas de aprendizagem profissional. As entrevistas 

duraram, em média, trinta minutos cada, e foram organizadas em blocos temáticos, 

considerando: as percepções gerais dos jovens sobre o que é o trabalho, a análise do 

contexto social e familiar do grupo, a relação escola-trabalho, as experiências 

profissionais prévias e atuais, as aspirações e vocações e, por fim, as visões sobre políticas 

públicas e projetos sociais relacionados à inserção produtiva da juventude. 

No que tange às percepções das empresas que contratam aprendizes, foram realizadas 

entrevistas em profundidade, com duração média de 40 minutos cada, com cinco 

profissionais de Recursos Humanos (RH), abordando aspectos como o papel social das 

empresas, os benefícios percebidos com a contratação de aprendizes, as barreiras internas 

para o desenvolvimento do programa e a visão geral sobre a Lei 10.097/2000. 

As entrevistas foram realizadas no período de Junho a Agosto de 2019. Nos quadros 

apresentados abaixo, estão dispostos os perfis dos jovens e dos profissionais de recursos 

humanos entrevistados. 
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Jovens oriundos de famílias de baixa renda, formados na rede pública de ensino, moradores de 

territórios socialmente vulneráveis da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, participantes de 

programas de aprendizagem profissional. 

Nome Idade Gênero 
Região de 

moradia 

Ocupação Atual / 

Formação 

Relação com a Lei 

10.097/2000 

A C. 19 Masculino Leme 

Aprendiz, 

Cursando 

Graduação em 

Engenharia 

Aprendiz em 

formação 

G. 21 Masculino Cordovil 
Aprendiz, Ensino 

Médio Completo 

Aprendiz em 

formação 

B B. 19 Feminino Santa Cruz 
Aprendiz, Ensino 

Médio Completo 

Aprendiz em 

formação 

G S. 22 Masculino 
Duque de 

Caxias 

Aprendiz, 

Cursando 

Graduação em 

Economia 

Aprendiz em 

formação 

J S. 22 Feminino 
Duque de 

Caxias 

Aprendiz, 

Cursando Técnico 

em Enfermagem 

Aprendiz em 

formação 

L. 19 Feminino 
Vicente de 

Carvalho 

Aprendiz, 

Cursando 

Graduação em 

Administração 

Aprendiz em 

formação 

L D. 20 Feminino Vidigal 
Aprendiz, Ensino 

Médio Completo 

Aprendiz em 

formação 

L C. 20 Masculino 
Duque de 

Caxias 

Aprendiz, Ensino 

Médio Completo 

Aprendiz em 

formação 

W. 19 Masculino Realengo 
Aprendiz, Ensino 

Médio Completo 

Aprendiz em 

formação 
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A B. 21 Masculino Nilópolis 

Efetivado na 

empresa onde foi 

aprendiz, Cursando 

Graduação em 

Turismo. 

Aprendiz formado 

A C. 22 Masculino Irajá 

Efetivado na 

empresa onde foi 

aprendiz. 

Aprendiz formado 

G R. 21 Masculino Mangueira 

Estagiário na 

empresa onde foi 

aprendiz, Cursando 

Graduação em 

Administração. 

Aprendiz formado 

L A. 22 Feminino Penha 

Efetivada na 

empresa onde foi 

aprendiz, Cursando 

Gestão de Recursos 

Humanos. 

Aprendiz formada 

M. 20 Feminino Rocinha 

Atualmente 

desempregada, 

fazendo curso pré-

vestibular. 

Aprendiz formada 

T. 20 Masculino Olaria 

Atualmente 

desempregado, 

Cursando 

Graduação em 

Biomedicina. 

Aprendiz formado 
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Profissionais de Recursos Humanos responsáveis pelos programas de aprendizagem em empresas 

que seguem a Lei 10.097/2000. 

Gênero 
Tempo de 

empresa 
Cargo 

Ramo da 

empresa 

Relação da empresas 

com a Lei 10.097/2000 

Feminino 3 anos 
Coordenadora de 

Recursos Humanos 
Hotelaria 

Cumpre a Lei em parte. 

Não atende a cota total. 

Feminino 6 anos 
Gerente de 

Recursos Humanos 

Instituição de 

Ensino 

Superior 

Cumpre a Lei em parte. 

Não atende a cota total. 

Feminino 2 anos 
Coordenadora de 

Recursos Humanos 
Bebidas 

Cumpre a Lei em parte. 

Não atende a cota total. 

Feminino 3 anos 
Gerente de 

Recursos Humanos 
Seguros 

Cumpre a Lei em parte. 

Não atende a cota total. 

Feminino 2 anos 
Gerente de 

Recursos Humanos 

Transporte 

Urbano 

Cumpre a Lei em parte. 

Não atende a cota total. 

 

A ideia não foi separar o micro do macro, mas entender os impactos e oportunidades 

de melhoria de uma política pública por meio dos olhares dos usuários e das mais simples 

situações cotidianas. Compreender grandes mudanças econômicas, políticas e sociais é 

importante, contudo é necessário entender os significados conferidos a tais mudanças 

pelos sujeitos sociais que as estão vivenciando. Para tanto, este capítulo procura 

contextualizar a subjetividade do trabalho entre jovens oriundos de famílias de baixa 

renda, beneficiários diretos da Lei da Aprendizagem, evidenciando o distanciamento que 

há neste grupo entre as aspirações, as possibilidades de formação e as práticas 

profissionais. 

Faz-se necessário registrar as aceleradas transformações experimentadas pela categoria 

trabalho entre o início dos anos 2000, época da elaboração da política em análise, e os dias 

atuais, tempo no qual foram realizadas as entrevistas. O trabalho em sua configuração 

atual, quando são reduzidos significativamente os empregos permanentes e duradouros e 

surgem novas formas de organização, em sua maioria atreladas ao uso de novas 
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tecnologias, começa a se desenhar já no século XX (Morin, 2001), mas chega a um ápice 

de transformação exatamente nesta década. As novas formas de se trabalhar e um novo 

ordenamento jurídico que permite avanços como a flexibilização da carga horária, o 

trabalho remoto e a prestação de serviços para mais de um empregador, trazem uma nova 

dinâmica produtiva e boas oportunidades para as empresas e profissionais mais 

qualificados. Entretanto, os mesmos avanços geram uma grande inquietude na parcela da 

população que possui baixa qualificação para acompanhar tais mudanças e dependem de 

políticas públicas de proteção social, que em sua maioria ainda são atreladas à 

contribuição social por meio do emprego formal. 

Ao longo deste capítulo, serão analisadas diferentes percepções sobre o trabalho, 

desde um olhar mais macro e conceitual à análise de um público bastante específico, qual 

seja a juventude de baixa renda. A intenção desta construção é identificar os desafios das 

políticas públicas relacionadas à inserção produtiva desse público e como alinhar 

vocações e necessidades neste mundo do trabalho em constante mutação.  

Do mesmo modo, busca-se avaliar as visões de profissionais de Recursos Humanos de 

empresas que seguem os pressupostos da Lei para formação e contratação desses 

aprendizes, no que tange à efetividade da política pública e as barreiras para inserção de 

jovens trabalhadores, quase sempre, ainda despreparados para as elevadas demandas do 

mercado.  

Buscou-se, ainda, nesta pesquisa, defender a visão de que jovens oriundos de famílias 

de baixa renda têm escolhas reduzidas no que tange à carreira profissional e grande 

dificuldade em ingressar e se manter no mercado formal de trabalho, em decorrência da 

necessidade de obtenção de renda imediata para suprimento de necessidades básicas e da 

falta de políticas públicas complementares que permitam uma inserção produtiva 

planejada e segura. No âmbito das empresas que contratam esses jovens, acredita-se que 

ainda faltam suporte e fiscalização adequada por parte do governo e que há uma clara 

desconexão desta política de inserção profissional com políticas educacionais e de 

assistência social. 
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2.1. As perspectivas dos jovens de baixa renda em busca do trabalho digno. 

 

Falar de juventude é tão complexo e subjetivo quanto falar de trabalho. Sabemos que, 

conquanto jovens de uma mesma faixa etária apresentem características comuns, inerentes 

à sua geração, aqueles que nascem e vivem em regiões socialmente vulneráveis 

apresentam demandas e interesses específicos, que os diferem de outras “juventudes”. 

Certamente, entre os jovens contemporâneos, há diferenças culturais e desigualdades 

sociais. Hoje já é lugar comum falar em “juventudes”, no plural. Em uma sociedade 

marcada por grandes distâncias sociais, são desiguais e diferentes as possibilidades de 

se viver a juventude como “moratória social”, tempo de preparação. A condição 

juvenil é vivida de forma desigual e diversa em função da origem social; dos níveis de 

renda; das disparidades sócio-econômicas entre campo e cidade, entre regiões de um 

mesmo país. (Novaes, 2007, p. 1). 

Pierre Bourdieu (1983) nos alerta sobre a complexidade do tema e sobre o risco de 

tomarmos a juventude como um grupo homogêneo e com interesses comuns. Neste 

sentido, faz-se necessário considerar as diferenças e desigualdades no decorrer dessa 

importante fase de transição, as diferentes “juventudes”, sobretudo ao propormos projetos 

ou políticas direcionadas a este público.  

Com o objetivo de analisar as influências que este grupo vivencia em seus contextos 

sociais, no que tange às escolhas de formação profissional e carreira, e as consequências 

dessas interferências no distanciamento entre a vocação e a prática profissional e, de modo 

mais amplo, na produção de novos sentidos para o trabalho, foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas com quinze jovens. Deste grupo, nove participam atualmente de 

Programa de Aprendizagem Profissional (Lei 10.097/2000), desenvolvido pelo CIEDS16, 

e cinco já se formaram. 

Ressalta-se que o objetivo da pesquisa não foi, necessariamente, analisar um grande 

quantitativo de participantes e sim avaliar qualitativamente as respostas, pois considera-se 

que este tipo de análise permite um entendimento mais rico de como estes jovens estão 

                                                             
16 O CIEDS, Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, é uma Instituição Social Sem Fins 

Lucrativos, filantrópica, signatária do Pacto Global da ONU, com status de Consultor Especial do Conselho Econômico e 

Social das Nações Unidas – ECOSOC e membro do Grupo Consultivo da Sociedade Civil (ConSOC) do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID). Em 2019, foi leita a 60ª Melhor ONG do mundo e a 3ª Melhor ONG do Brasil pelo Ranking TOP 

500 NGOs, organizado pela NGO Advisor. Suas ações concentram-se em três grandes áreas: Educação e Cidadania; Inclusão 

Social e Bem-estar; e Empreendedorismo. Para mais informações: www.cieds.org.br 
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vivendo subjetivamente as relações com o mundo do trabalho. Como afirma Bardin (2007, 

p.115), “por vezes torna-se necessário distanciarmo-nos na crença sociológica na 

significação da regularidade. O acontecimento, o acidente e a raridade, possuem por 

vezes, um sentido muito mais forte que não deve ser abafado”. 

Buscou-se investigar e apresentar nesta dissertação como esses jovens, trabalhadores 

ativos ou em potencial, percebem e se relacionam com o trabalho, quais são suas 

perspectivas futuras, e como as escolas, as famílias, as políticas públicas e os contextos 

sociais nos quais estão inseridos influenciam as suas percepções sobre o tema e, 

consequentemente, as suas escolhas e formações. Quando tratamos da relação juventude 

versus trabalho, mais do que saber se estão empregados ou não, torna-se relevante analisar 

que tipos de ocupações esses jovens buscam e se estas estão conectadas com suas 

potencialidades e aspirações. 

2.1.1. A subjetividade do trabalho. 

As relações e a importância dada ao trabalho variam de sujeito para sujeito, pois se 

relacionam diretamente com aspectos pessoais, sociais e confundem-se com as suas 

próprias histórias. Como afirma Schwartz (2007b, p.49):  

(...) as mudanças em curso que podemos constatar nas empresas não têm o mesmo 

significado para os indivíduos conforme sua história, seu itinerário, sua vida pessoal 

em toda a sua complexidade. Elas não têm tampouco a mesma significação, para o 

mesmo indivíduo, segundo a evolução de sua vida. 

Alguns teóricos afirmam que, apesar de tais modificações e da subjetividade do tema, 

há um aspecto que ainda permanece imutável: o trabalho continua a ser uma categoria 

central na vida do homem. Segundo Antunes (1999, p.89): “é sobre o trabalho que 

continua a desenrolar-se o destino dos atores sociais, este está no centro da preocupação 

das pessoas”. Neste sentido, o trabalho figura como um fenômeno central à experiência 

humana, provendo subsistência ao mesmo tempo em que confere algum tipo de status e 

inserção social, promovendo o sujeito como cidadão e trabalhador. 

No que tange ao sentimento de “ser cidadão”, outrora diretamente vinculado à Carteira 

Profissional assinada, a Constituição de 1988 traz mudanças significativas na 

configuração do que hoje se entende como cidadania. Ao menos na letra da lei, não é 

necessário estar vinculado a uma atividade laboral para ser cidadão. Pelo contrário, quem 

não trabalha também possui direitos sociais. De todo modo, em termos gerais, percebe-se 
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que entre os jovens entrevistados há algum sentido de distinção social pelo fato de estar 

vinculado ou não a uma atividade laboral formal.  

Logo que ingressei no “aprendiz” e comecei a sair de casa com a camisa do programa, 

percebi que as pessoas da minha comunidade passaram a me olhar diferente [...] talvez 

meu comportamento realmente tenha mudado, mas o fato de uma menina com 17 anos 

já ter a carteira assinada e receber um salário, de uma empresa grande, sem dúvida, me 

colocou em outro nível. (M, 20 anos, moradora da Rocinha, aprendiz formada, 

fazendo curso pré-vestibular, atualmente desempregada). 

Conquanto vivamos em uma sociedade muito mais capitalista do que há décadas atrás, 

voltada para o consumo e para a produção, ambos acelerados e potencializados pela 

virtualização das relações comerciais, percebemos que o trabalho continua apresentando 

uma relevância bem mais ampla na vida das pessoas. Seu valor vai muito além de um bom 

salário, permeando aspectos relativos à realização pessoal, à ascensão social e à aceitação 

coletiva. O trabalhador tem um valor reconhecido na sociedade, o que fica bastante claro 

quando ele é afastado deste papel e perde este reconhecimento ou “chancela” social. 

Como afirma Calloni citado por Santos (1979, p.53) ele perde “seu valor mercantil”. 

Portanto, não conseguir ingressar no mundo do trabalho ou ser desligado deste, representa 

uma perda de valor muito superior a possíveis perdas pecuniárias. 

De acordo com os jovens entrevistados, os programas de aprendizagem possibilitaram 

a obtenção de um status social que eles não conseguiriam por outros meios. Além da 

carteira assinada, os benefícios que eles recebiam, tais como auxílio alimentação e 

transporte, por exemplo, os permitiam circular pela cidade com mais autonomia e acessar 

espaços que antes não eram possíveis. 

Meu bairro é muito distante e, antes do programa de aprendizagem, nunca tinha ido ao 

Centro do Rio. Com o programa, que pagava as minhas passagens, passei a freqüentar 

o Centro, visitar espaços públicos e almoçava cada dia em um restaurante diferente 

usando meu cartão de alimentação [...] sem dúvida, me sinto mais integrado à cidade e 

posso me denominar finalmente carioca. (A.C., 22 anos, morador de Irajá, aprendiz 

formado, efetivado como assistente administrativo na organização onde foi aprendiz). 

Segundo Santos (1990) “o papel profissional, em nossa sociedade, além de ser 

obrigatório, representa um dos papéis mais valorizados (...) o sujeito é levado a tomá-lo 

como fonte de prestígio, de poder e aceitação” (p.28). E para França (2008) “o significado 

do trabalho perpassa e define fortemente o sentido da vida adulta na maioria das 
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sociedades ocidentais (...) em uma sociedade que valoriza o trabalho não estar engajado 

em uma ocupação pode levar a desvalorização pessoal” (p.33). 

Concluí o programa de aprendizagem, mas não fui efetivado. Precisei correr atrás de 

um emprego, mas ainda não consegui. Embora não tenha muita necessidade de levar 

dinheiro pra casa e tenha conseguido ingressar no ensino superior, meus pais me 

cobram muito para conseguir um trabalho. Dizem que na minha idade já deveria estar 

trabalhando. Estou correndo atrás, mas como preciso conciliar com a faculdade, que é 

durante o dia, está bem difícil [...] prefiro um estágio na minha área, não quero 

trabalhar em qualquer coisa. Mas meus pais não entendem. (T., 20 anos, morador de 

Olaria, aprendiz formado, cursando Biomedicina, atualmente desempregado). 

São evidentes as dificuldades encontradas por muitos jovens em buscar – no e através 

do trabalho – respostas a necessidades socioeconômicas concretas, ao mesmo tempo em 

que perseguem o direito “de se reconhecerem e se realizarem plenamente como seres 

humanos” (Frigotto, Ciavatta Franco e Ramos, 2005, p.6).  

Cabe ressaltar, porém, que o sujeito que encontra trabalho e obtém uma “chancela 

social” por estar empregado não encontra necessariamente satisfação pessoal e suprimento 

pleno de suas necessidades materiais. Ou seja, ser trabalhador não significa fazer o que se 

gosta nem tampouco receber o que se considera justo ou suficiente, sobretudo, quando 

consideramos em nossa análise uma população jovem e de camadas menos favorecidas da 

sociedade. Conforme Novaes (2007, p. 4): “fala-se do trabalho como espaço de realização 

humana. Contudo, ao mesmo tempo, também não se pode ignorar os medos e as angústias 

dos jovens, cuja inserção econômica é condição para a emancipação”. Há, em certa 

medida, um descompasso entre o que se aspira e o que de fato se alcança. 

Meu sonho sempre foi ser médico [...] não tenho nenhum médico na família, mas 

talvez quisesse ser pelo prestígio da profissão e pelo salário que ganha. Logo vi que 

não era pra mim. Durante o programa de aprendiz, conheci a área administrativa e me 

saí bem com o trabalho. Acabei conseguindo fazer estágio na mesma organização 

onde comecei como aprendiz e resolvi seguir essa carreira. Pelo menos tenho meu 

próprio dinheiro [...] não é a carreira dos meus sonhos, mas passei a gostar. (G., 21 

anos, morador da Mangueira, aprendiz formado, cursando Administração, estagiário 

na área de administração na organização onde foi aprendiz). 

De um modo geral, percebe-se entre os jovens entrevistados uma grande necessidade 

de vinculação profissional para obtenção de um determinado status social, na maioria dos 

casos associados a uma posição que seus parentes não alcançaram. Possuir vínculo 
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profissional formal com uma empresa ainda é uma necessidade importante para esse 

grupo. Há uma forte influência da família neste sentido e as experiências como aprendizes 

reforçam uma sensação de segurança, autoestima e inclusão social, que, em alguma 

medida, os estimulam a buscarem experiências semelhantes. 

Para o grupo esse sentimento de segurança profissional e respeito adquiridos com o 

primeiro emprego estão à frente de possíveis sonhos e aspirações. 

Primeiro eu tinha que garantir “meu lugar ao sol”. Com o tempo vou ter conhecimento 

e dinheiro para tentar seguir meus sonhos. Esse é o plano. (G., 21 anos, morador da 

Mangueira, aprendiz formado, cursando Administração, estagiário na área de 

administração na organização onde foi aprendiz). 

2.1.2. O contexto social. 

O aumento da violência, sobretudo na juventude, a pobreza extrema nas favelas e a 

crise política no Estado do Rio de Janeiro também foram pontos de destaque, na fala dos 

jovens, reforçando um quadro nacional. Cabe ressaltar que, ao longo dos últimos dois 

anos, período que coincide com a conclusão do Ensino Médio e conquista da primeira 

experiência profissional para a maioria dos entrevistados, o Rio de Janeiro oscilou de uma 

grande expectativa de desenvolvimento e integração social na cidade, por conta de um 

potencial legado dos Jogos Olímpicos, a uma grave crise política e financeira. 

Esse conturbado cenário refletiu em um visível abandono dos bairros mais vulneráveis 

da cidade, evidenciado pelo aumento do desemprego e pela redução ou ausência de 

políticas públicas, que diminui ainda mais o acesso a direitos básicos, como saúde e 

assistência social, gerando importantes quadros de vulnerabilidade social, aos quais a 

juventude está diretamente exposta, e dificultando processos de integração social. Esse 

cenário, em geral, desestimula e desencoraja a juventude, que demonstra grande perda de 

confiança em um futuro melhor. 

Fui contratado como aprendiz naquele “boom” das Olimpíadas [...] a gente achava que 

ia ter emprego pra todo mundo. Como fiz todo o programa de aprendiz e fui efetivado 

em uma companhia aérea, pude acompanhar de perto todo aquele movimento [...] 

trabalho no aeroporto Santos Dumont, via pessoas de todo mundo diariamente indo e 

voltando. Ficava empolgado, mas sabia que aquilo nunca chegaria na Baixada, onde 

moro. [...] tudo ficou no Centro, na Zona Sul e na Barra, os empregos, as obras, o 

dinheiro dos turistas [...] tive sorte [...] a Baixada e várias comunidades do Rio 
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continuam do mesmo jeito. Até pior, eu acho. (A.B., 21 anos, morador de Nilópolis, 

aprendiz formado, cursando Turismo, efetivado na empresa onde foi aprendiz). 

O acesso à cidade e a ocupação de espaços outrora não acessados, ampliou o 

repertório do grupo, que se mostra mais consciente sobre as dificuldades sociais e as 

barreiras que existem entre as diferentes regiões da cidade. Importa frisar que todos os 

entrevistados conseguiram acessar os programas de aprendizagem por meio do contato de 

pessoas de suas respectivas regiões, mas que trabalhavam no Centro e na Zona Sul do Rio 

de Janeiro.  

Uma amiga da minha mãe, que trabalha em Copacabana, ficou sabendo de uma 

seleção para aprendizes [...] parece que viu em uma daquelas telas de elevador. Me 

passou o site, eu entrei e me cadastrei. Se não fosse por ela, essa informação nunca 

chegaria a mim. Talvez, nem estaria empregada agora. (L.A., 22 anos, moradora da 

Penha, aprendiz formada, cursando Gestão de Recursos Humanos, efetivada como 

assistente administrativa na organização onde foi aprendiz). 

Percebe-se nitidamente que o contexto social em que vivem os jovens influencia 

diretamente as suas escolhas profissionais, seja pela falta de acesso a informações 

relacionadas a formações, empregos e políticas públicas de inserção produtiva, ou pela 

limitação de repertório, que restringe as opções de carreira às que estão disponíveis em 

seus territórios. Não acessar as melhores oportunidades ou se contentar com as poucas que 

lhes são ofertadas são importantes limitadores de desenvolvimento para as juventudes 

oriundas de periferias e regiões socialmente vulneráveis.  

2.1.3. A relação escola-trabalho. 

Com relação à escolaridade, destaca-se o fato de que todos os jovens entrevistados 

possuem Ensino Médio completo e metade do grupo está cursando o Ensino Superior. 

Sobre este ponto, os jovens alegam que concluir o Ensino Médio já não é mais uma 

barreira. Segundo eles, “todos conseguem, basta querer”.  

Ensino Médio completo é o mínimo que um jovem deve ter. Até porque sem essa 

formação não conseguimos entrar nos programas de aprendizagem e nem na 

faculdade. (A.B., 21 anos, morador de Nilópolis, aprendiz formado, cursando 

Turismo, efetivado na empresa onde foi aprendiz). 

Entretanto, conseguir concluir o Ensino Médio está longe de ser sinônimo de uma boa 

formação para a vida, muito menos para ingresso no mercado de trabalho. Quando 
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perguntados se a escola ajuda na formação e orientação profissional dos jovens, a maioria 

(85%) foi enfática em dizer que não. Os poucos que alegaram que sim fizeram questão de 

registrar experiências pessoais e práticas bem particulares de alguns professores, que se 

dispunham a ajudar os alunos por conta própria e não como um mandato da escola. No 

geral, todos questionam o papel da escola como espaço de descoberta e reforço de 

vocações e preparação para o mundo do trabalho. 

Na escola nunca ouvi falar de profissões ou como escolher uma carreira. Me interessei 

por Biomedicina por causa da minha professora de Biologia, que era muito atenciosa e 

sempre conversava com os alunos depois da aula. O restante só dava aula e ia embora 

[...] Depois fui pesquisando na internet e optei por seguir essa profissão. Espero que 

dê certo. (T., 20 anos, morador de Olaria, aprendiz formado, cursando Biomedicina, 

atualmente desempregado). 

Esse fato evidencia o distanciamento que há entre escola e mundo do trabalho, 

reduzindo significativamente as oportunidades de orientação e, até mesmo, de referências 

a seguir. Os jovens entrevistados alegam que as poucas escolas que ainda demonstram 

algum interesse em apoiar a “vida profissional” dos alunos, o fazem por meio de 

simulados e preparação para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), que, segundo 

eles, não é suficiente para garantia de ingresso no mundo do trabalho, nem tampouco de 

respeito às vocações individuais de cada um. 

Eu me lembro que fui a uma palestra, já como aprendiz, que falava de orientação 

vocacional [...] Sempre gostei de trabalhar com pessoas, mas fiz um teste e descobri 

que realmente tinha essa vocação. Na época, pensei que isso poderia ser aplicado com 

todos os alunos da minha escola. Cheguei a dar essa ideia para alguns professores, 

mas ninguém se interessou. (L.A., 22 anos, moradora da Penha, aprendiz formada, 

cursando Gestão de Recursos Humanos, efetivada como assistente administrativa na 

organização onde foi aprendiz). 

As disciplinas ofertadas no Ensino Médio e a qualificação dos professores também são 

pontos observados pelos entrevistados, que indicam uma grande desconexão com o que 

encontraram no mercado de trabalho ao ingressarem nos programas de aprendizagem. 

Quase nada do que estudei no Ensino Médio me ajudou quando tive que trabalhar. 

Talvez alguma coisa de Matemática, contas básicas, como regra de três e porcentagem 

[...] redação, com certeza [...] Mas eram dois mundos totalmente diferentes, a escola e 

o programa aprendiz na empresa. Os professores também nem sabiam falar muito de 

mercado de trabalho, sobre o que as empresas precisavam. A maioria dos meus 
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professores sempre trabalhou dando aulas naquela mesma escola, não sabiam o que se 

passava “lá fora”. (M, 20 anos, moradora da Rocinha, aprendiz formada, fazendo 

curso pré-vestibular, atualmente desempregada). 

Utilizar o Ensino Médio como tempo de preparação dos jovens para o mundo do 

trabalho é um pleito uníssono no grupo e que faz bastante sentido. A clara desconexão 

entre o conteúdo ofertado na escola e as reais demandas do mercado de trabalho, além de 

não preparar os jovens, gera grande angústia, insatisfação e afasta os jovens da escola. 

Muita gente que estudou comigo no Ensino Médio abandonou a escola para trabalhar. 

Não os julgo porque realmente precisavam. Eu não precisei porque era aprendiz e meu 

contrato era de 4 horas diárias, então eu conseguia conciliar tranquilamente [...] 

Sinceramente não sei como seria se eu não tivesse entrado no programa aprendiz. 

(A.C., 22 anos, morador de Irajá, aprendiz formado, efetivado como assistente 

administrativo na organização onde foi aprendiz). 

2.1.4. As experiências profissionais. 

Com relação à empregabilidade, é importante destacar a influência da Lei da 

Aprendizagem como facilitador do ingresso de jovens de baixa renda no mundo do 

trabalho. Do grupo de quinze entrevistados, treze estão trabalhando atualmente; nove 

como aprendizes e quatro (ex-aprendizes) como estagiários ou funcionários celetistas. É 

unânime a opinião de que a Lei da Aprendizagem é a principal porta de acesso ao 

emprego digno para este grupo. Todos os entrevistados, sem exceção, avaliam a 

experiência com a Lei da Aprendizagem como positiva e afirmam que se não fosse por 

meio dela, não teriam conseguido a primeira experiência profissional formal.  

Eu concluí o Ensino Médio e logo consegui uma oportunidade como aprendiz em uma 

empresa multinacional. Estou indo muito bem, tenho ótimas referências, ingressei no 

ensino superior e tenho grandes expectativas [...] tenho certeza que eu nunca 

conseguiria uma oportunidade nessa empresa se não fosse pela aprendizagem. (A., 19 

anos, morador do Leme, aprendiz em formação em uma empresa de bebidas, cursando 

ensino superior em Engenharia). 

Ao serem perguntados se o programa de aprendizagem influenciou na escolha da 

carreira que seguem hoje, 60% alegaram que sim e o restante alegou que não diretamente, 

mas que, indubitavelmente, facilitou o processo de escolha profissional. 

Influenciou totalmente [...] eu já quis ser modelo, enfermeira, militar, mas nunca havia 

pensado em trabalhar com Recursos Humanos. Aliás, nem sabia exatamente o que 



55 

 

significava essa área. Como aprendiz eu fiz testes vocacionais, fui orientada e 

experimentei muitas áreas na prática até ter certeza da profissão que eu queria seguir. 

(L.A., 22 anos, moradora da Penha, aprendiz formada, cursando Gestão de Recursos 

Humanos, efetivada como assistente administrativa na organização onde foi aprendiz). 

Outro ponto de destaque é que 60% do grupo tiveram experiências profissionais 

prévias, sendo a maioria informal. Quando perguntados sobre a diferença entre o trabalho 

prévio e o trabalho como aprendiz, os entrevistados indicaram como pontos positivos: a 

flexibilidade de horário, que permite conciliar estudo e trabalho; e, principalmente, o 

aprendizado, ou seja, a oportunidade de aprender um determinado ofício na prática e ser 

remunerado por isso.  

Antes de entrar no programa de aprendizagem, eu trabalhava por conta própria. 

Precisava ajudar com as contas de casa e comecei a fazer alguns docinhos pra vender. 

Acabou dando certo, mas o tempo que eu levava pra preparar os doces e sair pra 

vender atrapalhava meus estudos [...] e não me dava nenhuma perspectiva de futuro. 

Talvez, estaria fazendo docinhos até hoje. Agora, tenho carteira assinada e posso dizer 

que uma profissão. (B.B., 19 anos, moradora de Santa Cruz, aprendiz em formação na 

área de contabilidade de uma grande ONG carioca). 

Vale ressaltar que, na opinião dos entrevistados, o fato de começarem a trabalhar cedo 

não é um elemento negativo, desde que este trabalho seja formal e garanta a possibilidade 

de continuidade dos estudos e formação técnica profissional. Os principais 

questionamentos que surgem, neste sentido, são: a falta de orientação profissional na 

escola pública, a dificuldade de conciliação de horário trabalho-estudo e a necessidade de 

se pagar para cursar uma universidade, tendo em vista que o acesso ao ensino superior 

público e de qualidade ainda é restrito a grupos mais privilegiados. 

Há um claro entendimento que ingressar no mundo do trabalho formal e construir uma 

rede de relações profissionais é a base para um futuro de sucesso. Maior do que o capital 

financeiro que se adquire nesses espaços é o capital social conquistado, ou seja, “[...] o 

agregado dos recursos efetivos ou potenciais ligados à posse de uma rede durável de 

relações mais ou menos institucionalizadas de conhecimento ou reconhecimento mútuo – 

ou em outras palavras, fazer parte de um grupo.” (BOURDIEU, 1985). 

Comecei o programa na área administrativa, mas mudei para a área de comunicação 

[...] e me descobri nessa área. Além de me apaixonar pela profissão, tive a 

oportundiade de conhecer várias agências de publicidade, assessores de imprensa [...] 

hoje tenho contatos que certamente me serão úteis quando concluir meu programa de 
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aprendizagem. (L.D., 20 anos, moradora do Vidigal, aprendiz em formação na área de 

comunicação de uma grande ONG carioca). 

O grupo majoritariamente reconhece que os contatos profissionais que passaram a ter 

contribuíram para uma melhor visão de mundo e para ampliação de repertórios que o 

permitem planejarem suas vidas em médio e longo prazo. A maioria do grupo (85%) alega 

que pode mudar suas trajetórias e todos alegam que passaram a elaborar projetos de vida, 

após a experiência do primeiro emprego formal. Isso evidencia que, entre este perfil de 

jovens, o ambiente de trabalho é fator determinante na escolha de uma profissão e na 

construção de visões de mundo e perspectivas de vida. 

Antes do programa de aprendizagem eu não tinha a menor noção do que faria da vida. 

Nunca me imaginei fazendo Engenharia. Hoje, trabalho em uma multinacional, 

conheço várias pessoas que me apóiam, me incentivam e tenho certeza que vou ser 

Engenheiro. (A., 19 anos, morador do Leme, aprendiz em formação em uma empresa 

de bebidas, cursando ensino superior em Engenharia). 

2.1.5. As aspirações e vocações. 

A resposta à clássica pergunta que ouvimos quando crianças - “o que você quer ser 

quando crescer?” - e que repetimos através de gerações, quando feita a jovens oriundos de 

família de baixa renda, muito provavelmente é respondida a partir de perspectivas que 

combinam projeção de realização pessoal, por um lado, com avaliação acerca das 

condições de atingir o objetivo almejado, por outro.  

Para o grupo entrevistado, o trabalho citado como uma possível aspiração futura, 

conectada com uma missão pessoal, não possui necessariamente uma relação direta com 

as habilidades ou possíveis aspectos vocacionais. Ao contrário, refere-se a necessidades de 

ascensão socioeconômica e a obtenção da tal “chancela” na sociedade. 

Quando questionados sobre as suas aspirações, o que queriam ser no passado e se, de 

fato, conseguiram ser, todos alegaram que aspiravam por atividades profissionais 

diferentes das que praticam hoje. E nenhum deles vislumbra essa possibilidade no futuro. 

Este ponto reforça que jovens de baixa renda dificilmente conseguem elaborar e manter 

um plano de carreira se não ingressarem no mundo do trabalho de maneira orientada e 

planejada. A maioria começa a trabalhar por necessidade e não por vocação.  

Eu queria ser militar, trabalhar na Marinha. Mas acho que queria porque vi alguns 

vizinhos seguindo carreira militar e sendo bem sucedidos. Comecei no programa de 
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aprendiz pra ganhar dinheiro enquanto estudo. Acabei conhecendo a área de TI. 

Sempre gostei de computadores, freqüentava “lan houses”, mas nunca vi aquilo como 

profissão. Hoje, vejo uma série de possibilidades na área de TI. Quero atuar com 

programação, inteligência artificial. Me apaixonei pela área e é por aí que eu vou. (W., 

19 anos, morador de Realengo, aprendiz em formação em uma empresa de 

terceirização de serviços). 

Com relação às causas para não seguirem as profissões que sonhavam, os jovens 

alegaram falta de condições financeiras para se formarem naquela profissão, necessidade 

de ganhar dinheiro imediato, falta de oportunidades ou que aquela profissão “não era pra 

eles”. Fato curioso é que a maioria (70%) alega que as aspirações profissionais foram 

influenciadas pela família e o fato de não conseguirem alcançá-las também é reflexo da 

atuação familiar; sendo que, neste caso, pela falta de orientação e suporte e pela 

necessidade de contribuir financeiramente com as contas de casa. Destaca-se que maioria 

dos entrevistados (85%) ainda mora com a família e contribuem diretamente com a renda 

familiar.  

Esta relação trabalho, formação e retorno financeiro é algo que surgiu como destaque 

durante as entrevistas em profundidade. Ao mesmo tempo em que alegam que não 

conseguiram seguir suas vocações ou aspirações por falta de formação específica e 

necessidade de trabalhar para ganhar dinheiro rápido, todos consideram que não 

começaram a trabalhar precocemente. De acordo com as visões do grupo, o trabalho 

potencialmente precoce foi a base para que a maioria, em um primeiro plano, contribuísse 

com a renda família, mas, também, viabilizasse a continuidade dos estudos e o acesso a 

espaços de formação que os levaram a encontrar uma nova carreira. Carreiras estas 

diferentes das aspiradas, mas que atendem as demandas financeiras dos entrevistados e, 

sobretudo, preenchem necessidades subjetivas de inclusão, realização e pertencimento.  

Se eu não fosse aprendiz em uma companhia aérea, dificilmente estaria cursando 

Turismo. Uma porque não conhecia a profissão e outra porque não tinha condições de 

pagar faculdade. O programa de aprendizagem me ajudou nos dois sentidos. (A.B., 21 

anos, morador de Nilópolis, aprendiz formado, cursando Turismo, efetivado na 

empresa onde foi aprendiz). 

2.1.6. Políticas públicas e projetos sociais. 

Quando perguntados sobre o que o Governo deveria fazer para ajudar jovens a 

seguirem suas vocações e ingressarem no mundo do trabalho de maneira mais segura e 
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planejada, 70% dos entrevistados indicaram que deveriam ser elaboradas políticas 

específicas para a juventude. A outra parte indicou que deveria ocorrer uma significativa 

melhora no sistema público de ensino. Ambas as partes, porém, concordam que faltam 

políticas voltadas para jovens com o perfil do grupo, de famílias de baixa renda, que 

consigam promover a conciliação de uma formação profissional com a geração de renda. 

De acordo com o grupo, jovens como eles precisam trabalhar “em qualquer coisa” para 

seu sustento e suporte à família em detrimento de dedicar-se a estudos que os levem a uma 

profissão conectada aos seus talentos e aspirações.  

Enquanto cursava o Ensino Médio, precisava trabalhar para ajudar em casa. 

Trabalhava com entregador de pizzas, no meu bairro mesmo, de bicicleta. Ganhava 

por dia, sem nenhum contrato [...] recebia o dinheiro ali na mão, antes de ir pra casa. 

Preferia me dedicar apenas aos estudos, mas não consegui. Agora como aprendiz, eu 

vejo que é possível ganhar dinheiro de maneira formal, com carteira assinada, sem 

sacrificar os estudos. Acho que o Governo deveria obrigar todas as empresas a 

contratarem aprendizes. Ia melhorar a vida de muita gente. (L.C., 20 anos, morador de 

Duque de Caxias, aprendiz em formação em uma empresa de logística). 

Os entrevistados entendem que o Governo tem um papel fundamental nesse processo, 

mas ao serem questionados o que eles próprios têm feito para tentar influenciar essas 

políticas e o quanto se engajam em processos políticos, a maioria (85%) aponta um grande 

desconhecimento sobre o que pode ser feito para aumentar essa participação cívica. Todos 

reconhecem, no entanto, que as vozes das juventudes precisam ser ouvidas e que a 

participação nos debates e construções de políticas públicas deve ser maior. 

Nas últimas eleições (2018), vi os jovens participando mais, se interessando por 

política. Mas ainda acho que nos envolvemos pouco e não sabemos exatamente como 

um vereador ou um deputado pode ajudar a criar coisas como a Lei do Aprendiz. Eu 

estou tentando me envolver mais, participar do Grêmio Estudantil da minha faculdade. 

Quero entender mais como podemos influenciar as políticas. (G.S., 22 anos, morador 

de Duque de Caxias, cursando graduação em Economia, aprendiz em formação em 

uma organização social). 

Com relação ao que consideram ser feito de errado atualmente pelo Governo, no que 

tange a políticas para a juventude, estimulados pelo entrevistador com algumas opções, 

40% apontaram a má administração da Educação Pública, 35% indicaram os cortes 

inadequados no orçamento da Educação e 25% apontaram a falta de uma fiscalização mais 

efetiva que garanta o cumprimento da Lei da Aprendizagem.  
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A conexão da Lei da Aprendizagem com o Ensino Médio e um maior 

comprometimento por parte das empresas no cumprimento da Lei também foram pontos 

bastante debatidos nas entrevistas. Os jovens acreditam que ter uma formação profissional 

prática e teórica, com remuneração digna, via Lei 10.097/2000, já no Ensino Médio, 

diminuiria a evasão escolar nesta fase, visto que os jovens teriam maior interesse em 

permanecer na escola; facilitaria o desenvolvimento de uma massa de novos profissionais 

mais preparados para o mundo do trabalho e para as demandas do mercado; além de 

reduzir significativamente o trabalho infantil, precário e informal. 

2.1.7. Conclusões a respeito das perspectivas dos jovens. 

Em linhas gerais, no que tange ao mosaico social construído por meio dos 

depoimentos dos entrevistados, os resultados evidenciam as dificuldades desses jovens na 

transição do Ensino Médio para outras oportunidades formativas e no acesso ao mercado 

formal de trabalho, a ausência de orientações sobre novas formas de ocupação e geração 

de renda, bem como a escassez de políticas e ações governamentais para o fortalecimento 

de regiões socialmente vulneráveis como potenciais territórios de inclusão produtiva e 

desenvolvimento socioeconômico. 

Esses resultados nos levam a compreender, de um modo geral, que o trabalho 

permanece como elemento central na vida de jovens de famílias de baixa renda. É na 

busca pelo ingresso ou na luta pela permanência no mundo do trabalho que se desenrola a 

vida desse grande contingente populacional.  

Para este grupo específico, o trabalho surge como fim e meio de vida. Trabalha-se para 

conquistar algo, para encontrar um caminho e realizar um projeto de vida ou, mesmo, para 

conseguir um trabalho melhor.  

Diante da dificuldade de acessar políticas públicas que garantam uma boa formação 

profissional e uma transição segura para a vida adulta, bem como na ausência de suporte 

familiar, seja financeiro ou vocacional, os jovens encontram no trabalho digno e formal 

uma solução que, em alguma medida, oferece autonomia, boas referências e 

oportunidades de escolha. 
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2.2. As perspectivas de quem contrata. 

 

Analisar a efetividade da Lei da Aprendizagem passa obrigatoriamente pelo olhar do 

mercado. Afinal, quem oferta as vagas para os aprendizes, paga os seus salários e torna-se 

responsável pela formação profissional prática dos jovens, são as empresas. Ademais, ao 

visualizarmos o quadro de aprendizes contratados no Brasil e a enorme lacuna deixada 

pelo não cumprimento da lei, torna-se obrigatório entender as razões pelas quais as 

empresas não vêm seguindo suas diretrizes. 

Com objetivo de analisar as visões do mercado com relação a esta importante política 

pública de inserção produtiva de jovens, bem como entender as potenciais barreiras 

encontradas para seu efetivo cumprimento, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 

com cinco profissionais de Recursos Humanos (RH) de empresas que contratam jovens 

aprendizes, abordando aspectos como o papel social das empresas, os benefícios 

percebidos com a contratação de aprendizes, as barreiras internas para o desenvolvimento 

do programa e a visão geral sobre a lei.  

Um fato que merece destaque é que todas as cinco empresas contratam aprendizes, 

mas nenhuma delas cumpre integralmente a cota estabelecida por lei. Se escalonarmos 

esse dado, podemos inferir que as empresas podem estar cumprindo a lei em uma 

proporção maior do que parece, mas, por alguma razão, não a fazem de maneira total. 

Sendo assim, vagas de aprendizes deixam de ser ofertadas ao mercado, reduzindo as 

chances de inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho.  

2.2.1. Papel social das empresas. 

Poucas empresas entendem seu papel social como formadoras e responsáveis pela 

inserção segura e planejada de jovens sem experiência no mercado de trabalho. A maioria 

das entrevistadas vê o programa de aprendizagem como um “mal necessário”. Dentro 

desse grupo, algumas profissionais relataram que “seniorizaram" a seleção dos jovens para 

garantir uma maior aceitação interna. Como conseqüência, formam um banco de mão de 

obra barata para futuras contratações. 

Eu tenho um aproveitamento de quase 80% dos jovens aprendizes, mas também 

eu “subo o sarrafo” na hora da seleção. Não contratamos jovens sem nenhuma 

experiência [...] os gerentes das áreas não têm muita paciência para desenvolver 
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jovens, preferem sempre alguém que já chegue mais pronto. (Coordenadora de 

Recursos Humanos, empresa de bebidas, 2 anos na função). 

Elevar o nível do processo seletivo e priorizar a contratação de jovens mais 

experientes vai de encontro com os pressupostos da lei, que preconiza exatamente o 

contrário. As empresas são responsáveis, não apenas em disponibilizar vagas, mas, 

sobretudo, por oferecer a formação profissional prática para jovens, enquanto as entidades 

formadoras ofertam a formação teórica. Entender que os adolescentes e jovens ingressam 

na empresa na condição de “aprendizes”, ou seja, em um estágio de maturidade que 

demanda suporte e orientação, é prerrogativa básica para o sucesso do programa e 

efetividade da lei.  

Todas as empresas, com exceção de uma, afirmaram não estarem prontas para 

contratar jovens em extrema vulnerabilidade social, moradores de regiões muito distantes 

da empresa e, sobretudo, cumprindo medidas socioeducativas. Mesmo naquelas onde o 

RH tem uma visão mais ampla do papel social do programa, há fortes restrições a 

contratações de perfis mais marginalizados. 

Já tivemos uma experiência bastante negativa com um jovem do Degase. Isso 

acabou gerando uma desconfiança nos funcionários e decidimos evitar 

contratações desse tipo. Além de formarmos o jovem, ainda temos que envolver 

uma série de questões relativas à assistência social e acabamos não dando conta. 

Por isso, agora, pedimos para a organização formadora fazer uma primeira 

triagem e depois rodamos um processo seletivo interno mais rigoroso. (Gerente de 

Recursos Humanos, empresa de seguros, 3 anos na função). 

Outros aprendizes evitados pela maioria das empresas são os menores de 18 anos. 

Segundo as empresas, adolescentes de 14 a 17 anos geram um “trabalho adicional”. Ainda 

que de maneira velada, observa-se também uma forte preferência por maiores de 18 anos, 

preferencialmente homens, com certificado de dispensa de serviço militar. 

Não há nenhum tipo de preconceito, mas menores de 18 anos, de fato, nos geram 

muita dor de cabeça. Um adolescente de 14 ou 15 anos, por exemplo, não tem 

maturidade para ingressar num ambiente corporativo. Precisamos trabalhar até 

questão de postura, vestimentas [...] e nem todas as entidades formadoras nos 

ajudam com isso. Até o contrato de trabalho e outros documentos precisam ser 

assinados pelos responsáveis [...] tem a escola, a família. O trabalho e os riscos 

envolvidos são significativamente maiores. (Coordenadora de Recursos Humanos, 

empresa de hotelaria, 3 anos na função). 
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De um modo geral, as empresas entrevistadas não enxergam o Programa de 

Aprendizagem como uma forma de contribuição para o desenvolvimento social. Pensam 

como uma mera obrigação legal ou como uma política de recrutamento de recursos 

humanos. Curioso notar, no entanto, que todas investem em projetos sociais, sob o rótulo 

de ações de “Responsabilidade Social Corporativa”. A maioria entende que estas ações já 

seriam suficientes em termos de retorno para a sociedade e que o Programa de 

Aprendizagem se revestiria de um cunho social apenas para empresas que não possuem 

políticas internas de investimento social. 

Ao serem questionadas se elas reconhecem o impacto social do programa, ao término 

dos contratos dos aprendizes, e se podem compartilhar casos de sucesso, todas trouxeram, 

pelo menos, um exemplo bem-sucedido, inclusive, citando os nomes dos jovens. 

O B. foi um jovem incrível que passou por aqui. O programa mudou a vida dele. 

Ele chegou a ser efetivado, mas conseguiu outro emprego e resolveu sair. Todos 

gostavam muito dele. Era bem esperto, educado e aprendia com muita facilidade. 

Atualmente, ele cursa o ensino superior em nossa instituição. (Gerente de 

Recursos Humanos, instituição de ensino superior, 6 anos na função). 

A busca por exemplos bem-sucedidos, que possam ser divulgados, por vezes, se 

sobrepõe aos reais objetivos da lei e às necessidades dos aprendizes. Faz-se necessário o 

entendimento de que as empresas são parte de uma engrenagem maior, que conectadas às 

entidades formadoras, possuem a função social de formar uma nova geração de 

trabalhadores. 

2.2.2. Benefícios para as empresas e barreiras internas. 

Nota-se que as empresas não possuem uma visão muito clara sobre o seu papel social 

no que tange a inclusão produtiva de jovens, sobretudo, de grupos socialmente 

vulneráveis. Quando a pergunta é invertida e o foco passa a ser não mais o benefício para 

fora, mas o retorno interno para a empresa, o cenário não muda muito. A maioria entende 

que a diferença para a empresa é o processo seletivo e que pode contratar jovens em 

vulnerabilidade social, sem a necessidade de serem obrigadas por lei. 

A Lei em si não traz nenhum benefício direto para as empresas. Em se tratando de 

diversificação de quadros funcionais ou descoberta de talentos, isso pode ocorrer 

independente de um programa de aprendizagem. (Gerente de Recursos Humanos, 

empresa de seguros, 3 anos na função). 
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Por outro lado, reconhecem que o fato dos salários e encargos trabalhistas dos 

aprendizes serem mais baixos é uma grande vantagem para a empresa.  

Às vezes sai mais em conta contratar um aprendiz bom, já na universidade, por 

exemplo, cheio de gás, do que um profissional mais velho, que custa mais e já não 

entrega tanto. (Gerente de Recursos Humanos, empresa de transporte urbano, 2 

anos na função). 

Uma das grandes vantagens de se formar aprendizes em uma empresa é, sem dúvida, a 

oportunidade de qualificar um jovem profissional, desde cedo, a partir das visões e valores 

institucionais. A maioria das entrevistadas concorda com essa visão, reconhecendo que a 

tendência, nesses casos, é formar um profissional comprometido com a organização e 

conectado com seus propósitos. Entretanto, voltam a enfatizar que esse jovem profissional 

não precisa ser necessariamente um aprendiz formado à luz da Lei 10.097/2000. 

Concordo com essa visão, mas reforço que é algo que pode ser feito sem estarmos 

submetidos a regras de uma Lei específica. (Gerente de Recursos Humanos, 

empresa de seguros, 3 anos na função). 

Quando questionadas com relação ao envolvimento de gestores nos programas de 

aprendizagem, constatou-se que há significativas barreiras, sobretudo, em áreas técnicas, 

que exigem certa especialização, e em setores comerciais, onde há grande cobrança por 

resultados rápidos. Os gestores, nesses casos, alegam falta de tempo suficiente para 

capacitar os aprendizes de maneira adequada. Nestes casos, os resultados e os números 

ficam à frente de qualquer processo de desenvolvimento de pessoas. Quando a alta direção 

se envolve e “patrocina” o programa, normalmente, o processo é mais simples e os 

gestores são mais flexíveis com a presença de aprendizes. 

2.2.3. Visões sobre a Lei da 10.097/2000. 

Em linhas gerais, a visão das empresas entrevistadas sobre a Lei da Aprendizagem é 

que a proposta é boa, mas a forma como é aplicada não é a melhor, sobretudo, 

considerando as cotas sugeridas pela Lei. Segundo o entendimento do grupo, o percentual 

de 5 a 15% sobre o quadro funcional ainda é alto.  

Acho a intenção da Lei muito boa, mas eles precisam ver o lado das empresas. 

Estamos constantemente reduzindo custos, demitindo gente, tendo que encontrar 

profissionais que realizem mais de uma função. Manter uma cota alta de 

aprendizes com a rotatividade de profissionais que temos, a pressão por resultados 
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e as reduções de quadros funcionais, é muito difícil. (Gerente de Recursos 

Humanos, empresa de seguros, 3 anos na função). 

Reitera-se o fato de que todas as empresas entrevistadas contratam aprendizes, mas 

nenhuma cumpre a cota integralmente. As entrevistas alegam que as cotas são inatingíveis 

e que dependendo do porte da empresas e da rotatividade de profissionais esses números 

sempre oscilarão. 

Um ponto recorrente na conversa foi o da possibilidade de se contratar aprendizes sem 

a necessidade de seguir os parâmetros da Lei, ou seja, sem uma cota estabelecida e, 

eventualmente, sem a parceria de uma entidade formadora. As organizações questionam 

essa obrigatoriedade e dizem que contratariam jovens mesmo se não fossem obrigadas por 

lei.  

Não acho correto que empresas privadas sejam obrigadas a contratar aprendizes. 

Devemos fazê-lo por espontânea vontade, afinal temos critérios internos e metas. 

O Governo mesmo não coloca aprendizes em sua estrutura. (Gerente de Recursos 

Humanos, instituição de ensino superior, 6 anos na função). 

2.2.4. Conclusões a respeito das visões das empresas. 

A obrigatoriedade de contratar aprendizes e a fiscalização da Secretaria de Trabalho, 

do Ministério da Economia, para garantir a formação e os direitos dos jovens 

trabalhadores é algo que deve ser preservado sob pena das empresas restringirem as 

oportunidades para grupos de seus interesses. 

Percebe-se que mesmo as empresas que cumprem a Lei da Aprendizagem e possuem 

programas bem estruturados ainda refinam seus processos seletivos e reduzem as 

oportunidades para grupos mais favorecidos. No final do dia, o programa de 

aprendizagem torna-se a maquiagem perfeita para programas de estágio e trainee 

disfarçados e mais baratos. 

A prerrogativa da Lei deve ser garantir o acesso ao trabalho digno a adolescentes e 

jovens oriundos de regiões vulneráveis e de famílias de baixa renda que apresentem 

dificuldade no acesso ao primeiro emprego. Obviamente, há uma série de fatores que 

podem preparar melhor esses jovens e conectá-los de maneira mais eficiente com as 

empresas, como projetos sociais mantidos por organizações da sociedade civil e um 

ensino médio mais efetivo e conectado com a realidade do mercado. De todo modo, 
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evidencia-se que a força da lei, neste caso, é mandatória para que as juventudes mais 

vulneráveis tenham oportunidades de ingressarem no mercado de trabalho formal de 

maneira estruturada e com garantia de direitos. 
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3. RECOMENDAÇÕES PARA PROJETOS SOCIAIS E POLÍTICAS DE 

INSERÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS DE BAIXA RENDA. 

As pesquisas bibliográficas e, sobretudo, as entrevistas realizadas no âmbito desta 

publicação nos ajudam a concluir que a principal política pública de inserção profissional 

de jovens de baixa renda, hoje, no Brasil, a saber, a Lei 10.097/2000, ainda está aquém de 

endereçar o problema do desemprego e da falta de oportunidades profissionais para a 

juventude. 

Embora a Lei da Aprendizagem possibilite para as populações jovens de baixa renda a 

possibilidade de oferta de emprego, sendo este formal e garantidor de direitos básicos do 

trabalhador, e proporcione uma geração de renda imediata, que, em muitos casos, impacta 

diretamente no bem-estar das famílias, cabe uma reflexão sobre as políticas de primeiro 

emprego em uma sociedade de classes, cujas oportunidades proclamam certa igualdade, 

mas no fundo dissimulam uma desigualdade estrutural. 

De acordo com Frigotto (2004, p. 194), a crença de que o problema é conjuntural pode 

conduzir à políticas públicas focalizadas e de natureza filantrópica ou de “administração e 

controle da pobreza”, sem atentar para políticas que atacam as estruturas produtoras da 

desigualdade. Dado este contexto, faz-se necessário pensarmos não em uma política 

pública, mas em um conjunto de políticas, no plural, quais sejam conjunturais, 

distributivas e estruturais. 

As políticas conjunturais e distributivas são relevantes e necessárias, mas insuficientes, 

considerando objetivos de igualdade de oportunidades e, sobretudo, ascensão social de 

grupos menos favorecidos. Elas servem para situações emergenciais e focalizadas, como a 

necessidade de recursos financeiros imediatos e de um emprego com carteira assinada, 

que garanta proteção social do jovem trabalhador, efeitos colaterais da ausência de 

políticas estruturais para a inserção produtiva de jovens, que geraram, ao longo dos anos, 

altos índices de desemprego e a reduzida taxa de ocupação formal na juventude. 

A orquestração de políticas estruturais conectadas a políticas conjunturais e 

distributivas são fundamentais para garantir uma melhor inserção produtiva e social de 

jovens de baixa renda, no longo prazo. Afinal, não se pode perder de vista que o grande 

desafio das políticas públicas nessa área não é apenas criar o primeiro emprego ou gerar 

renda imediata. Trata-se de um complexo conjunto de iniciativas, que devem ser 
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intencionais, planejadas e oficializadas, tais como: formar o jovem para o trabalho, 

identificando e valorizando seus talentos e aspirações; garantir o tempo necessário para 

uma formação completa, reduzindo a pressão pelo trabalho precoce e fornecendo, para 

isso, subsídios às famílias ou bolsas de estudo; garantir o emprego digno e a proteção 

social para o jovem trabalhador; proporcionar a formação continuada, que garanta 

longevidade no emprego e ascensão profissional e financeira. 

Faz-se necessária, portanto, a proposição de políticas que alterem as estruturas 

macroeconômicas e os modelos de formação profissional, que já não atendem 

prioritariamente aos interesses da população, mas sim a grandes grupos econômicos. 

Hoje as poucas brechas que se abrem no conturbado contexto internacional 

dificilmente serão aproveitadas enquanto perdurar o aprisionamento da política 

macroeconômica às altas finanças. Se a geração de trabalho for o desejo nacional, o 

interesse de 15 mil famílias envolvidas com o circuito da financeirização precisa ser 

contrariado, como forma de implementação da macroeconomia do emprego no Brasil. 

Pochmann (2004, apud Frigotto, 2004, p. 204) 

Isso significa dizer que precisamos criar e manter políticas públicas emergenciais e 

focalizadas, mas, sobretudo, propor políticas públicas estruturais que enfrentem os 

modelos macroeconômicos atuais em uma perspectiva de inserção e emancipação dos 

jovens. Sobre isso, Frigotto aponta:  

O risco é reeditar um traço de nossa cultura política, o de transformar a exceção em 

regra e numa permanente descontinuidade. Trata-se, então, de trabalhar com políticas 

claramente distributivas e políticas emancipatórias e, ao mesmo tempo, avançar num 

projeto de desenvolvimento nacional e de massa que altere a estrutura social produtora 

da desigualdade. (2004, p. 205). 

Esta direção para as políticas públicas pode garantir uma base segura que possibilite a 

formação de um jovem, como define Frigotto (2004, p. 213), “técnico-dirigente, sujeito 

autônomo e protagonista da cidadania ativa, e não reduzido a um “cidadão-produtivo” 

explorado, obediente, despolitizado e que faça “bem-feito” o que o mercado determina”. 

 A seguir, serão apresentadas quatro áreas de atenção que precisam ser consideradas na 

formulação de políticas públicas e projetos sociais de inserção de jovens de baixa renda no 

mundo do trabalho. São elas: Moratória Social; Vocação e Formação; Carreira e Futuro; 

Proteção Social e Fiscalização. Não se trata de uma proposta definitiva, nem há pretensão 

de que este seja o único caminho para garantir a efetividade de políticas e projetos de 
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inserção profissional para a juventude. Entretanto, à luz dos estudos abordados para 

elaboração desta dissertação, bem como da minha experiência neste campo, conclui-se 

que essas são áreas primordiais e minimamente necessárias para que haja um equilíbrio 

entre vocações e necessidades e, mais do que um primeiro emprego, jovens de baixa renda 

possam ter reais oportunidades de trabalho digno e melhores perspectivas de futuro. 

 Do mesmo modo, serão sugeridos ajustes e acréscimos ao texto da Lei 10.097/2000, 

com a intenção de facilitar seu entendimento e evidenciar pontos críticos necessários para 

melhorar a efetividade do seu propósito, qual seja facilitar o ingresso do jovem no 

mercado do trabalho de maneira planejada e responsável. 

 

3.1. MORATÓRIA SOCIAL. Oferecer condições para os jovens se dedicarem aos 

estudos e à preparação para ingresso no mundo do trabalho, de maneira segura, 

planejada e responsável. 

 

A “moratória social”, definida por Margulis e Urresti (1996) como um período de 

experimentação da vida adulta, na qual o jovem pode planejar sua inserção sócio 

produtiva de maneira autônoma e com a possibilidade de errar e recomeçar, torna-se 

exclusividade de pequenos contingentes de jovens oriundos de classes mais favorecidas.  

Aqueles que conseguem se dedicar aos estudos e à preparação para uma determinada 

profissão sem a pressão de contribuir com a renda familiar, por exemplo, experimentam e 

usufruem dessa moratória, enquanto a grande massa de jovens que dependem do ensino 

público e, em sua maioria, precisam levar dinheiro para casa atrofiam seus talentos e 

vocações pela necessidade de subsistência. Este tempo de experimentação “doado” pela 

sociedade aos jovens, portanto, varia de acordo com a origem dos mesmos. 

Diante de evidências sobre a falta do emprego digno e o alto índice de informalidade 

entre a população jovem, que ingressa precocemente em ocupações precarizadas devido, 

sobretudo, à necessidade de geração de renda mínima para a família, é razoável indicar a 

necessidade de elaboração de políticas distributivas que permitam aos jovens se dedicarem 

adequadamente a uma formação para o trabalho integral e interdisciplinar. A garantia de 

uma renda mínima para o jovem reduziria significativamente as pressões para a entrada 

precoce no mercado de trabalho. 
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Neste sentido, entende-se que políticas públicas e projetos sociais que visem à 

inclusão sócio produtiva de jovens de baixa renda precisam considerar a oferta dessa 

moratória social de maneira ampla e estruturada. A melhor forma de garantir esse “tempo 

de preparação” seria ofertar um salário ou bolsa auxílio, que seja suficiente para pagar as 

despesas dos jovens trabalhadores com alimentação, transporte e itens de necessidade 

básica, como artigos de higiene, roupas, calçados e materiais de estudo. A oferta desse 

recurso, alinhada com orientações quanto ao planejamento financeiro e uso adequado do 

dinheiro, forma uma importante base de proteção e suporte para os jovens trabalhadores. 

                                    

3.2. VOCAÇÃO E FORMAÇÃO. Entender e valorizar os interesses e vocações dos 

jovens, ofertando orientações e formações adequadas. 

 

A educação vinculada à formação para o trabalho ainda possui um viés essencialmente 

instrumental e é determinada pelas empresas empregadoras, que visam essencialmente ao 

aumento da competitividade e, mais recentemente, à adaptação dos trabalhadores às 

mudanças tecnológicas e aos novos ordenamentos jurídicos. Ademais, as escolas de 

ensino médio, com exceção das ligadas a centros tecnológicos, não possuem ações ligadas 

à inserção profissional dos jovens e tampouco ao planejamento de carreira, limitando-se, 

quando assim o fazem, ao mero adestramento para o Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM.  

Este cenário, além de afastar os jovens de suas reais vocações e interesses, não 

apresenta as profissões e oportunidades de carreira para aqueles que, em sua maioria, por 

falta de orientações e referências, ainda não pensaram no assunto. Restam a este grupo as 

opções que lhes são apresentadas ao término do ensino médio voltadas majoritariamente 

para um modelo de produção-recompensa, no qual empresas ofertam vagas de emprego 

em função de suas demandas produtivas e comerciais e jovens, quando bem-sucedidos, as 

aceitam por necessidade, modelando sua inserção produtiva no mercado de maneira 

desconectada de suas reais potencialidades. 

A inclusão de disciplinas obrigatórias ligadas à orientação vocacional, ao 

planejamento de carreira e ao mundo do trabalho, ainda no ensino médio, é um ponto que 

deve ser considerado em políticas e projetos de inclusão profissional de jovens. Diante de 
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uma eventual deficiência do Estado em ofertar essa formação no ensino médio, as 

entidades formadoras ligadas à Lei 10.097/2000, podem ser as principais parceiras 

executoras de uma etapa “pré-aprendizagem”.  

Uma política estrutural e consistente de formação profissional, que considere os 

potenciais e aspirações dos jovens possibilitaria um caminho mais seguro para a inserção 

produtiva desse grupo, além de proporcionar maior qualidade a uma nova força de 

trabalho que se desenvolve em meio a grandes transformações sociais. Não menos 

importante, a escola deve atuar para a formação cidadã dos jovens, assim como promover 

a autonomia dos indivíduos. 

 

3.3. CARREIRA E FUTURO. Elevar o tempo de permanência dos jovens nas 

empresas e fomentar a elaboração de projetos de vida. 

  

Mais do que oportunizar o primeiro emprego, as políticas públicas e projetos de 

inserção produtiva devem se preocupar em manter os jovens no mundo do trabalho. A Lei 

10.097/2000 prevê contratos de formação profissional que variam de 11 a 24 meses, sendo 

que, na média, as empresas apontam para contratos de até 16 meses. Embora se encontrem 

bases para defender este tempo, atribuído à carga horária necessária para a apresentação 

de conteúdos técnicos específicos para a formação de profissões previstas no Cadastro 

Brasileiro de Ocupações, é evidente a necessidade de uma extensão no tempo de vivência 

profissional, criação de redes de contatos e mentorias individualizadas. 

Para isso, a criação de um instituto que identifica oportunidades de empregos 

destinados aos jovens é importante. Este instituto pode incrementar a inserção, reinserção 

e trocas de vínculos empregatícios, saindo de uma atividade menos interessante para o 

jovem para outro que ele tenha maior afinidade. 

A maioria dos jovens oriundos de escolas públicas e de famílias de baixa renda não 

possui uma visão sobre a carreira que pretendem seguir. A construção dessa visão de 

futuro, porém, é estimulada e encontra boas bases em um ambiente profissional, onde a 

prática diária de um determinado ofício e o contato com trabalhadores mais experientes 

pavimentam um caminho para que os jovens planejem e sigam suas carreiras. O acréscimo 

de horas práticas nos contratos de aprendizagem, antes ou após o cumprimento das 
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disciplinas básicas obrigatórias pela Lei, é um bom passo para um melhor planejamento da 

carreira e do futuro do jovem aprendiz. 

 Destacam-se, porém, a necessidade de um alinhamento entre as empresas contratantes 

e as entidades formadoras. No que tange à primeira, faz-se necessária a alocação de um 

profissional que seja tutor do jovem aprendiz, instruindo-o em suas funções profissionais 

e carreira, e o entendimento de que se trata de uma fase de aprendizagem, que requer 

tempo e dedicação; com relação ao segundo ator, é importante que haja uma disciplina 

transversal às prescritas pela Secretaria de Trabalho, do Ministério da Economia, que vá 

alem da mera instrumentalização técnica e apóie os jovens na formatação de projetos de 

vida, quais sejam bases orientadoras para a construção de uma carreira de longo prazo. 

Muito mais do que preparar empregados, os projetos e políticas de inserção profissional 

devem preocupar-se em formar uma nova geração de trabalhadores conscientes, eficientes 

e responsáveis. 

 

3.4. PROTEÇÃO SOCIAL E FISCALIZAÇÃO. Garantir os direitos e a proteção 

social de jovens cidadãos, em importante fase de transição entre a infância e a vida 

adulta. 

  

O sistema de proteção social brasileiro, além de ser, em sua maior parte, vinculado ao 

trabalho assalariado e ao mercado formal, dividindo os beneficiários em “pagantes e não 

pagantes”, exclui deliberadamente a figura do jovem. Uma rápida análise das principais 

políticas públicas na área social aponta para grandes grupos como crianças, idosos, 

gestantes e pessoas com deficiência, por exemplo, excluindo o jovem, enquanto potencial 

produtor e portador do futuro, desse cenário. 

A principal política pública que garante algum tipo de benefício e proteção social 

diretamente ao jovem é a Lei da Aprendizagem, que está diretamente vinculada à CLT. 

Ou seja, a proteção está amarrada ao trabalho assalariado e ao recolhimento de tributos do 

empregador, que contrata o jovem como aprendiz. Neste sentido, se o jovem não ingressa 

em um programa formal de aprendizagem fica descoberto de qualquer proteção social 

oferecida pelo Estado. 
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 Pensar políticas públicas que garantam proteção social ao jovem em fase de formação 

profissional é uma medida necessária para que amplos contingentes recém-formados no 

ensino médio possam usufruir a já citada moratória social e ingressem no mundo do 

trabalho de maneira mais segura. No entanto, há de se convir que, se bem disseminada e 

ampliando sua efetividade, a Lei 10.097/2000, ainda que vincule esta proteção ao trabalho 

assalariado, já é uma grande aliada nesse processo. Para tanto, faz-se necessária uma 

melhor fiscalização do seu cumprimento, visto que menos da metade das empresas 

brasileiras cumprem a referida lei de maneira efetiva. Milhões de vagas para aprendizes 

deixam de ser ofertadas por uma ineficiência do Estado na fiscalização do mercado. 

Reforçar os quadros de fiscais nas Secretarias Regionais do Trabalho e estabelecer 

parcerias com organizações da sociedade civil para que estas auxiliem na fiscalização são 

caminhos que devem ser considerados. 

Transpor da letra da lei para a efetiva implementação é um desafio. A sua realização 

plena tende a proporcionar maior bem-estar e melhores condições de vida à população 

brasileira. Esta Lei tem sido um importante mecanismo de inserção laboral e pode ser 

ampliada. Este trabalho se propões contribuir com este objetivo.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Embora uma análise mais aprofundada seja necessária, podemos concluir que a Lei 

10.097/2000 é uma ferramenta com grande potencial para alterar indicadores sociais 

negativos, em especial os relativos ao desemprego na juventude e à ineficiente inserção 

produtiva de adolescentes e jovens oriundos de extratos sociais mais vulneráveis. Cabe, no 

entanto, uma maior articulação entre os atores que compõem a lógica da política pública, a 

saber: Governo, Empresariado e Sociedade Civil Organizada. Um melhor arranjo entre 

essas partes e a conjugação desta com outras políticas públicas conjunturais e distributivas 

podem indiscutivelmente ampliar o seu impacto e contribuir para a formação de uma nova 

geração de trabalhadores brasileiros. 

Importa salientar que esta análise ocorre em um momento no qual o modelo de 

trabalho formal ao qual estamos acostumados passa por transformações sem precedentes, 

que alteram e criam novas práticas produtivas, além das próprias leis que regulamentam as 

atividades laborais. A precarização das relações trabalhistas, a redução de garantias e 

direitos dos trabalhadores e o processo de “pejotização”, que prioriza a contratação de 

pessoas jurídicas em detrimento de pessoas físicas, compõem um cenário que coloca em 

risco políticas de inserção produtiva como a Lei da Aprendizagem.  

Após a implementação de todas as mudanças na legislação trabalhista propostas pelo 

atual Governo, estima-se uma significativa redução nas cotas de aprendizagem das 

empresas. Esta potencial redução somada a já estabelecida cultura de negação à Lei, na 

qual menos da metade das empresas nacionais cumprem suas respectivas cotas, indica um 

cenário pouco favorável para os potenciais jovens trabalhadores brasileiros. Uma análise 

mais adequada sobre os impactos destas mudanças, porém, dado seu ineditismo e alta 

complexidade, seria tema de uma nova pesquisa. 

 Por ora, o que cabe aos órgãos de fiscalização é intensificar as auditorias nas 

empresas e fazer valer a letra da lei para que novas oportunidades de trabalho sejam 

criadas para os jovens; à sociedade civil organizada, cabe a pressão constante ao Governo, 

a divulgação nas empresas e a construção de programas de formação adequados às novas 

estruturas laborais e demandas de mercado; aos jovens, restam os sonhos, a esperança e a 

força que, ao longo da história, sempre formaram a centelha para o início de grandes 

movimentos e transformações sociais.   
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