
0 

  

 

 

 

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UnC 

 

 

 

 

LUCIA JURASZEK 

 

 

 

 

 

JOVEM APRENDIZ NO CENÁRIO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA 

JURISDIÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE MAFRA/SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANOINHAS 

2020 



1 

  

 

 

 

LUCIA JURASZEK 

 

 

 

 

 

 

 

JOVEM APRENDIZ NO CENÁRIO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA 

JURISDIÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE MAFRA/SC 

 

 

Dissertação apresentada como exigência para 
a obtenção do título de mestre em 
Desenvolvimento Regional, pelo Programa de 
Mestrado em Desenvolvimento Regional da 
Universidade do Contestado- UnC, Campus de 
Canoinhas, sob orientação do professor Dr. 
Argos Gumbowsky. 

 

 

 

 

 

 

 

CANOINHAS 

2020 



2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

  

 

 

 

JOVEM APRENDIZ NO CENÁRIO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO NA 

JURISDIÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE MAFRA/SC 

 

 

LUCIA JURASZEK 

 

 

Esta Dissertação foi submetida ao processo de avaliação pela Banca 

Examinadora como requisito parcial para a obtenção do Título de: Mestre em 

Desenvolvimento Regional. E aprovado na sua versão final em vinte e oito de 

fevereiro de dois mil e vinte, atendendo às normas da legislação vigente da 

Universidade do Contestado – UnC e Coordenação do Curso do Programa de 

Desenvolvimento Regional. 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Alexandre Assis Tomporoski 

Coordenador do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Argos Gumbowsky (UnC) Orientador 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Gustavo Pereira Farah (PUC/PR) Membro externo 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Jacir Favretto (UnC) Membro interno 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Jairo Marchesan (UnC) Suplente 

  

 



4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À minha mãe, Esther, e ao meu pai, Victor, in memorian,  

minhas filhas Giu e Paulinha,  
meus Netos João Victor e Pedro Augusto (a caminho),  

razões pelas quais vale viver e amar!  



5 

  

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

  

 

Primeiramente a Deus. 

 

Ao meu companheiro Carlos, pela paciência e respeito diante da minha 

ausência em muitos momentos.  

  

Ao meu orientador, Professor Dr. Argos, pela paciência, dedicação contínua e 

seriedade no trabalho.  

  

A Andressa, secretária do Mestrado, pela disposição sempre imediata em 

ajudar.  

  

 Aos colegas e professores do Mestrado, o que fica são as saudades de 

momentos agradáveis vividos.  

 

  



6 

  

 

 

 

RESUMO 
 
Esta dissertação teve como objetivo investigar os fatores inibidores, facilitadores e suas 
implicações na efetivação da Lei da Aprendizagem, quanto à inserção do jovem aprendiz no 
mercado de trabalho, em municípios sob a jurisdição da Vara do Trabalho de Mafra/SC. 
Visou disseminar o conhecimento sobre a Lei da aprendizagem e estimular a reflexão sobre 
a importância da interação social para a transformação das relações de trabalho, com o 
objetivo de promover a carreira profissional do jovem e contribuir com o desenvolvimento 
regional. A fundamentação teórica abordou, além do desenvolvimento econômico, a 
educação e seus aspectos relevantes, a formação profissional, políticas públicas de 
emprego, papel do estado, a proteção do jovem na legislação nacional e internacional.  
Especificamente sobre a Lei da Aprendizagem e o respectivo contrato, sabendo-se que o 
cumprimento das cotas se constitui numa política pública de prevenção e erradicação do 
trabalho infantil. O estudo foi norteado pelo fundamento positivista e, para organizar a 
realidade social e acompanhar o processo utilizou-se do método sistêmico. O tipo da 
pesquisa foi aplicada, explicativa, documental, bibliográfica e de campo, tendo natureza 
qualitativa. Para a coleta dos dados, a técnica utilizada foi questionário semiestruturado. O 
universo investigado foi censitário e envolveu: 10 (dez) gestores das escolas públicas de 
ensino médio, os 02 (dois) responsáveis pelas instituições parceiras instaladas no munício 
de Mafra, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial. Não há nos municípios pesquisados instalações do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural, Serviço Nacional de Aprendizagem no Transporte e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Também fizeram parte da 
população, os 05 (cinco) coordenadores responsáveis pelas políticas públicas de empregos 
das prefeituras dos 05 (cinco) municípios e as 31 (trinta e uma) empresas de médio e 
grande porte, instaladas na Jurisdição da Vara do Trabalho de Mafra/SC. A pesquisa adotou 
as seguintes categorias para análise: Desenvolvimento Regional, Lei da Aprendizagem e 
Jovem Aprendiz. Os dados da investigação relataram a importância da Lei da Aprendizagem 
para o Desenvolvimento Regional. Confirmou que o Programa da Aprendizagem é a porta 
de entrada do jovem no mercado de trabalho. As respostas confirmaram a falta de 
disponibilização de cursos profissionalizantes, bem como de qualquer cadeia de entidades 
responsáveis pela formação de adolescentes aprendizes rurais. Os dados indicaram a 
preocupação da sociedade com o êxodo dos jovens, e a fragilidade das políticas públicas de 
origem municipal que favoreçam a inserção do adolescente no mercado de trabalho. 
Constatou-se, também, que existe um real interesse da sociedade em resolver as questões. 
Contudo, será necessário iniciar um processo de discussão para a criação e implantação de 
políticas públicas de inserção do trabalhador jovem no mercado onde não existem e, 
melhorar as já implantadas, principalmente no meio rural. 
 
Palavras-Chave: Jovem Aprendiz. Lei da Aprendizagem. Educação Profissional. Políticas 
Públicas de emprego. Desenvolvimento Regional.  
 
Linha de pesquisa: Políticas públicas e o desenvolvimento regional.  
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ABSTRACT 
 
This dissertation aimed to investigate the inhibiting factors, facilitators and their implications 
in the implementation of the Learning Law, regarding the insertion of the young apprentice in 
the job market, in municipalities under the jurisdiction of the Labor Court of Mafra / SC. It 
aimed to disseminate knowledge about the Law of Learning and encourage reflection on the 
importance of social interaction for the transformation of work relationships, with the aim of 
promoting the professional career of young people and contributing to regional development. 
The theoretical foundation addressed, in addition to economic development, education and 
its relevant aspects, professional training, public employment policies, the role of the state, 
the protection of young people in national and international legislation. Specifically on the 
Apprenticeship Law and the respective contract, knowing that compliance with quotas is a 
public policy for the prevention and eradication of child labor. The study was guided by the 
positivist foundation and, to organize social reality and monitor the process, the systemic 
method was used. The type of research was applied, explanatory, documentary, 
bibliographic and field, having a qualitative nature. For data collection, the technique used 
was a semi-structured questionnaire. The universe investigated was census and involved: 10 
(ten) managers of public high schools, the 02 (two) responsible for the partner institutions 
installed in the municipality of Mafra, National Service for Industrial Learning and the National 
Service for Commercial Learning. In the municipalities surveyed, there are no facilities for the 
National Rural Learning Service, the National Transport Learning Service and the National 
Cooperative Learning Service. Also part of the population were the 05 (five) coordinators 
responsible for the public employment policies of the prefectures of the 05 (five) 
municipalities and the 31 (thirty-one) medium and large companies, installed in the 
Jurisdiction of the Mafra Labor Court /SC. The research adopted the following categories for 
analysis: Regional Development, Law of Learning and Young Apprentice. The research data 
reported the importance of the Learning Law for Regional Development. He confirmed that 
the Apprenticeship Program is the gateway for young people into the job market. The 
responses confirmed the lack of availability of professional courses, as well as any chain of 
entities responsible for the training of rural adolescent apprentices. The data indicated the 
concern of society with the exodus of young people, and the fragility of public policies of 
municipal origin that favor the insertion of adolescents in the job market. It was also found 
that there is a real interest in society in resolving the issues. However, it will be necessary to 
start a discussion process for the creation and implementation of public policies for the 
insertion of young workers in the market where they do not exist, and to improve those 
already implemented, especially in rural areas. 
 
Keywords: Young Apprentice. Learning Law. Professional education. Public employment 
policies. Regional development. 
 
Line of research: Public policies and regional development. 
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1 INTRODUÇÃO1 

 

O presente estudo teve como tema Jovem aprendiz no cenário das políticas 

públicas na jurisdição da Vara do Trabalho de Mafra/SC. A pesquisa vinculou-se ao 

Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade do 

Contestado, linha de pesquisa Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. 

Abordou a relação do aprendiz com as empresas de médio e grande porte, sua 

alocação no mercado de trabalho no âmbito das políticas públicas de emprego, mais 

especificamente da efetiva aplicação da Lei da Aprendizagem.  

O recorte territorial para aplicação do estudo foi a jurisdição da Vara do 

Trabalho de Mafra, estado de Santa Catarina. A Vara do Trabalho foi criada pela Lei 

Federal n. 7.471 e instalada em 18 de julho de 1986 cuja abrangência prevê o 

respectivo Município e os municípios de Itaiópolis, Monte Castelo, Papanduva e 

Santa Terezinha.  

Para embasamento do presente estudo, utilizou-se da teoria de 

desenvolvimento de Frigotto (1989), que postula vínculo entre desenvolvimento e a 

superação da desigualdade social mediante a qualificação. 

Sob este contexto, foi construída a abordagem teórica, sabendo-se que 

determinados aspectos, tanto os positivos como os negativos, influenciarão na fase 

produtiva dos indivíduos e no desenvolvimento econômico. Para concatenar a teoria 

e os aspectos relevantes, os temas seguirão uma ordem: educação, legislação 

vigente (proteção constitucional e internacional ao jovem e a Lei da Aprendizagem), 

o papel do Estado e, as políticas públicas, tanto de educação como de emprego 

trabalho e renda.  

Os cuidados redundam em benefícios do jovem e será necessário manter 

uma educação de qualidade na infância porque influenciará diretamente na fase 

seguinte, adolescência. O trabalho infantil é considerado uma ferida e, precisa ser 

eliminada. Pois, além de retirar o direito da criança de ser criança, afasta-os da 
 

1 O tema do estudo abordou o adolescente. Sabendo que para o Estatuto da Juventude, Lei n. 12. 
852/2013, a faixa etária do jovem é dos 15 aos 29 anos e na Lei da Aprendizagem o jovem será 
aquele que estiver entre os 14 aos 24 anos. O tratamento dispendido na Lei 10.097/2000, objeto da 
pesquisa, consta como “Menor aprendiz”, porém será substituída por Jovem, denominação mais 
adequada. O termo menor tem sentido vago, era utilizado para definir a pessoa com menos de 18 
anos. Desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) entrou em vigor é considerado 
inapropriado para designar crianças e adolescentes, pois tem sentido pejorativo. Esse termo reproduz 
e endossa de forma subjetiva discriminações arraigadas e uma postura de exclusão social que 
remete ao extinto Código de Menores. 
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escola. Após a dinâmica, nas fases seguintes exigem-se políticas públicas que lhes 

garantam a condição de membros do Estado, pensando no gozo de todos os direitos 

que lhes permitam a convivência familiar, escola, educação individual e social de 

qualidade e, ainda, um trabalho digno (Calsing, 2016). 

Para analisar a questão relativamente ao trabalho do jovem, no que concerne ao 

Programa Jovem Aprendiz, emergiu a necessidade de se compreender como isso se 

retrata nas publicações científicas e como a dimensão do trabalho está implicada 

nas políticas públicas ao longo das últimas três décadas em estudos e pesquisas. 

Máximo (2012), esclarece que o jovem teve sua adolescência prolongada, 

adentrando no que outrora “caracterizou como início da idade adulta e está 

intimamente relacionado às mudanças culturais e sociais que têm provocado o 

adiamento de algumas experiências” (p.37). Aduz, ainda, que há estímulo para 

permanecer na escola, “tendo a escolaridade como etapa intrínseca à condição 

juvenil necessária como preparação para o mundo do trabalho e formação cultural, 

retarda a busca pela independência financeira e a consequente entrada no mercado 

de trabalho” (p. 37). 

A qualificação para o trabalho passa, necessariamente, pela educação e, 

Hannah Arendt (2000) escreve:  

 
[...] diversamente do que acontece com a aprendizagem, a educação deve 
poder ter um termo previsível. Na nossa civilização, esse momento final 
coincide, na maior parte dos casos, com a aquisição de um primeiro diploma 
de grau superior (mais do que com um diploma de fim dos estudos 
secundários), uma vez que a preparação para a vida profissional nas 
universidades e institutos técnicos, ainda que tendo a ver com a educação, 
é, no entanto, uma espécie de especialização (p. 75). 
 

 Assim, para introduzir a juventude no mercado de trabalho, ou seja, no 

mundo dos adultos, deve-se saber que nenhuma criança ou adolescente vai à 

escola com o intuito de adquirir apenas conhecimentos técnicos e científicos 

(ALVES, 2011).  

A complexidade do objeto de estudo exige um corte temporal, o qual foi 

estabelecido em 1988, ano da promulgação da Carta Magna, uma vez que a 

cidadania e a capacitação foram erigidas como direitos fundamentais. A Constituição 

Federal brasileira assegurou a implementação dos direitos humanos e definiu que o 

direito à educação e à formação dos jovens estão direcionados a garantir não só a 

empregabilidade futura e a capacidade de prover subsistência, mas também, uma 
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atuação cidadã, como agentes ativos na promoção de um desenvolvimento 

sustentável.  

A questão das relações entre o sistema educacional e o mercado de trabalho 

ocupa espaço crescente dentre as preocupações dos pesquisadores e estudiosos. 

Posto que o desemprego de jovens na sociedade brasileira constitui-se num 

problema grave. Nesse contexto, para amenizar o problema, foi promulgada a Lei da 

Aprendizagem que alterou o artigo 429, da CLT, que entre outras diretrizes 

determina às empresas de médio2 e grande3 porte que contratem um número de 

aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% dos funcionários 

existentes cujas funções demandem formação profissional (BRASIL, 2000). 

Apesar de a obrigatoriedade decorrente da lei ser para a contratação de 

jovens aprendizes às empresas de maior porte, toda organização pode tê-los, desde 

que o faça a partir de uma rigorosa observação à lei cuja contratação terá um prazo 

determinado de, no máximo, dois anos.  

Para classificar as empresas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE as diferencia em: indústrias, comércio e serviços, estabelecendo critérios para 

determinar seu porte de acordo com o número de trabalhadores contratados4.   

A problemática decorrente está inserida no teor da Lei da aprendizagem, que 

estabelece a obrigatoriedade da contratação do jovem na condição de aprendiz, 

conforme critérios das políticas públicas e legislações ao segmento, que por si só 

não resolve a questão da respectiva inserção no mercado de trabalho. As empresas 

deveriam contratar. Constata-se que o jovem espera por essa experiência como 

uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. 

Para abordar o tema trabalho para jovens e, principalmente, em ambientes 

interculturais e sociais distintos, exigiram-se cuidado e rigor. A partir dessa 

circunstância, teve-se a preocupação com os adolescentes que vivem em duas 

realidades distintas. Ou seja, em diferentes contextos sociais: uma que pertence ao 

mundo globalizado, consumista e individualista; e, de outro lado, os jovens que não 

 
2 Médio porte segundo o IBGE é caracterizada pela quantidade de empregados que possui. Se for 
indústria é considerada média, se possuir de 100 a 499 empregados. Caso ela seja comercial ou de 
serviços, de 50 a 99 empregados.  
3 Considera-se empresa de grande porte aquela que possuir um número maior de empregados das 
consideradas médias. 
4 Como não possui fundamentação legal, vale-se dos preceitos da legislação que rege o sistema do 
Simples. 
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acessam facilmente os recursos e a tecnologia disponibilizada. Portanto, a 

adolescência não tem sido a mesma para todos.  

Em seus escritos Costa (2012), discorre sobre as condições adversas em que 

vivem as famílias, especialmente aquelas com renda insuficiente para arcar com as 

necessidades básicas. Tal situação não mudou desde nossos antepassados, os 

quais exploraram seus filhos como força de trabalho. O autor arremata alegando que 

tal prática se perpetua no tempo. 

No estado de Santa Catarina, existem 29 mil vagas de emprego que poderiam 

ser preenchidas de acordo com os critérios da Lei, quase um terço do quantitativo de 

trabalho infantil existente. Ainda, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (Pnad) de 2015, o estado é o oitavo do país com o maior número de 

crianças e adolescentes trabalhando ilegalmente. Portanto, faz-se necessário 

aproximar o sistema educativo ao produtivo de forma que a educação contribua, 

efetivamente, para reduzir a desigualdade social existente. 

O programa de Combate ao Trabalho Infantil, desenvolvido pelo Tribunal 

Regional do Trabalho de Santa Cataria, especifica que existem mais de 2,7 milhões 

de crianças e adolescentes brasileiros em situação que se adequa como trabalho 

infantil — 96 mil apenas em Santa Catarina. O Brasil ratificou a Convenção 182 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), ao assumir o compromisso 

internacional de erradicar o trabalho infantil até o ano de 2020 e as piores formas 

dessa exploração deveriam estar eliminadas até 2016, não cumprindo assim, o 

compromisso assumido na Conferência Global de Haia, na Holanda em 2010. Os 

números impactam e exigem uma atuação efetiva de toda a sociedade.  

O Ministério Público do Trabalho (MPT) cita os dados do Observatório Digital 

do Trabalho Escravo no Brasil,5 relatando que 100% dos trabalhadores encontrados 

em condições análogas à escravidão pela Inspeção do Trabalho exerciam atividades 

rurais em setores econômicos como cultivo de eucalipto, atividades de apoio à 

produção florestal e na extração de madeira.  

Segundo relatório do observatório da Prevenção e da Erradicação do 

Trabalho Infantil, na jurisdição da Vara do Trabalho de Mafra, estado de Santa 

Catarina, há indicação de que crianças e adolescentes estão inseridos 

irregularmente no mercado de trabalho agrícola. Destes, muitos em idades nas quais 

 
5 Disponível em https://observatorioescravo.mpt.mp.br 
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há proibição absoluta, ou seja, menores de 14 anos, ressalvada a aprendizagem. O 

relatório referente ao censo agropecuário de 2017 cita expressamente “Crianças e 

Adolescentes menores de 14 anos ocupados em estabelecimentos agropecuários”. 

Sendo: 38 (trinta e oito) em Mafra; 75 (setenta e cinco) em Itaiópolis, 164 (cento 

sessenta e quatro) em Monte Castelo, 20 (vinte) em Papanduva e 255 (duzentos e 

cinquenta e cinco) em Santa Terezinha6. Os jovens estão em situação de risco e 

poderiam ser absorvidos pela efetiva aplicação da Lei aprendizagem, que garante 

emprego com segurança, renda, profissionalização e escolarização. Importante 

lembrar que não há unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) 

instalada em nenhum dos municípios pesquisados. 

A educação pode não resolver por si só o problema, porém contribuirá com o 

ajuste entre o sistema educativo e o produtivo, reduzindo a gravidade do problema.  

Para Sanchis (1997), a ampliação da escolarização, a que mantém o jovem mais 

tempo na escola, poderá cumprir melhor seu papel no tempo e poderá ser um 

elemento facilitador da conexão do jovem com o mundo do trabalho. 

Em vista desse desfavorável cenário, buscou-se responder ao 

questionamento: Quais os fatores inibidores, facilitadores e suas implicações na 

efetivação da Lei da Aprendizagem, quanto a inserção do jovem aprendiz no 

mercado de trabalho, em municípios sob a jurisdição da Vara do Trabalho de 

Mafra/SC?  

Faz-se mister dizer que o mercado de trabalho está cada dia mais restrito e a 

inserção do jovem nas atividades laborais, mais difícil. O Diretor-Geral da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) Juan Somavia (2012), esclarece que 

os empregos para os jovens não são suficientes em qualquer lugar do mundo, ainda, 

que os poucos empregados se deparam com inúmeros problemas burocráticos. Diz, 

também, que se tornou quase impossível arranjar um emprego digno (Relatório da 

OIT – Emprego Jovem 2012). 

Frente às restrições e dificuldades, torna-se relevante estudar aquelas que 

obrigam os principiantes a serem menos seletivos na escolha do tipo de serviço a 

ser prestado, sujeitando-os a aderir àqueles disponíveis no mercado de trabalho. A 

questão da formação, ou seja, da educação e da competência que, em muitos 

 
6 Disponível em https://observatorioescravo.mpt.mp.br 
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casos, não são garantia de empregos estáveis, cada vez mais escassos, 

principalmente nos tempos de instabilidade econômica.  

A pesquisa priorizou o processo envolvendo o desenvolvimento 

socioeconômico e educacional, de abrangência regional, produzidos por políticas 

públicas de emprego que conectam os espaços públicos e privados dos ambientes 

urbanos, tendo como contexto referencial de análise inicial, a jurisdição da Vara do 

Trabalho de Mafra.  

O estudo se propôs a discutir o cumprimento do Programa Jovem Aprendiz 

nas empresas de médio e grande porte, ante a obrigatoriedade de contratação que 

estabelece a Lei da Aprendizagem. Também, disseminar o conhecimento sobre a 

ferramenta (lei da aprendizagem) e estimular a reflexão sobre a importância da 

interação social para transformação das relações de trabalho, promover a carreira 

profissional do jovem e contribuir com o desenvolvimento regional. 

A pesquisadora, como servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho da 

12ª Região Santa Catarina-TRT12 lotada na Vara do Trabalho de Mafra/SC, 

conhece a preocupação no âmbito da instituição sobre o tema e participa da 

distribuição, na comunidade, das cartilhas físicas (cópia anexada) disponibilizadas 

pelo Regional.  

O estudo também vem ao encontro dessa conjuntura uma vez que não existe 

pesquisa sobre o tema na Jurisdição da Vara do Trabalho de Mafra/SC. A 

desembargadora, gestora do Programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à 

aprendizagem, Maria de Lourdes Leiria, defende que a aprendizagem é uma das 

maneiras de se enfrentar a precariedade do labor infantil e combinar educação e 

qualificação nos afazeres, permitindo que os jovens tenham garantias trabalhistas, 

segurança e remuneração justas (www.trt12.jus.br). 

O presente trabalho teve como objetivo geral investigar os fatores inibidores, 

facilitadores e suas implicações na efetivação da Lei da Aprendizagem, quanto a 

inserção do jovem aprendiz no mercado de trabalho, em municípios sob a jurisdição 

da Vara do Trabalho de Mafra/SC.  

Os objetivos específicos foram: descrever os fatores inibidores e aqueles que 

contribuem para a inserção do jovem aprendiz no mercado de trabalho; analisar a 

aplicação da Lei da Aprendizagem no contexto da jurisdição da Vara do Trabalho de 

Mafra em empresas de médio e grande porte; analisar o impacto da Lei da 

Aprendizagem no Desenvolvimento Regional. 
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A estrutura do presente estudo iniciou na introdução do tema. A segunda 

unidade referiu-se à fundamentação teórica na qual se abordou o desenvolvimento 

regional, a educação e seus aspectos mais relevantes, educação profissionalizante 

e para o mercado de trabalho. A profissionalização do jovem, conteúdo no qual se 

esclareceu sobre as cotas de aprendizagem. Por que o cumprimento se constitui 

numa política pública de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Os direitos 

fundamentais e a proteção do jovem, inclusive no direito internacional. A Lei da 

Aprendizagem e suas principais características.  

Na terceira unidade, descreveu-se a metodologia cuja preocupação é básica. 

Relataram-se os detalhes das questões metodológicas, nas quais se delimitaram e 

explicaram as características específicas dos procedimentos. Inicialmente, 

apresentam-se as características mais relevantes dos munícipios, objetos do 

presente estudo, posteriormente os detalhes do material e método aplicados no 

estudo. 

Na última unidade, expôs-se o tratamento e a análise dos dados coletados. 

Foram organizados os componentes e os conteúdos em torno de três eixos 

temáticos, ou seja: desenvolvimento regional, Lei da aprendizagem e jovem 

aprendiz. Na finalização, apresentaram-se as considerações finais e as referências 

bibliográficas que contribuíram para potencializar o presente estudo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL 

 

O termo desenvolvimento é complexo e polissêmico. Será sempre necessário 

conhecer o patrimônio territorial, levar em consideração as potencialidades e 

fragilidades ali existentes. Estes elementos se unem no resgate de um cenário que 

proporcione melhores condições de vida e trabalho a todos os envolvidos. 

Correa, Silveira e Kist (2019), quando articulam sobre o tema 

desenvolvimento regional concluem que o conceito não é fechado. 

 
Registra-se o conflito de interesses entre os distintos atores envolvidos, a 
interação dos componentes endógenos frente aos exógenos com a 
assimilação dos mesmos e disso tudo como sendo um processo contínuo 
ao longo do tempo, com a influência de seus contextos, tais como a 
endogenia com a interação, mediação e negociação da região, a constante 
retroalimentação, a condicionante histórica do processo e a negação ao 
mecanismo autorregulador do mercado como epicentro da questão. (p. 13). 
  

Portanto, justifica a adjetivação do termo, desenvolvimento, pois, à medida 

que a sociedade evolui, novas variáveis surgem e necessitam de um tratamento 

distinto, evidenciam a interdisciplinaridade que é inerente à realidade em que se 

vive, pois o mundo não acontece exclusivamente nos ambientes disciplinares 

(CORREA, SILVEIRA E KIST, 2019). 

Os pensadores da economia influenciaram e ainda influenciam com suas 

ideias as abordagens teóricas sobre desenvolvimento. Assim, o tema é intricado e 

exige estudo. 

Numa abordagem institucionalista, as teorias do desenvolvimento 

incorporaram elementos que “trazem para o seu campo de investigação a 

contribuição de outras áreas do saber; ao considerar o desenvolvimento como fruto 

de interações sociais que repercutem no amadurecimento das instituições locais”. 

Portanto, tal abordagem institucionalista incorpora elementos sociais e históricos que 

estão arraigados no território, presos aos costumes e tradição de uma região 

(MULS, 2008). 

Para existir um processo de desenvolvimento consistente e sustentável, 

Buarque (1999), explica que se deve “elevar as oportunidades sociais, a viabilidade 

e a competitividade da economia local, aumentando a renda e as formas de riqueza, 

ao mesmo tempo em que assegura a conservação dos recursos naturais” (p.9). 
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O desenvolvimento econômico sempre foi impulsionado por classes e 
grupos interessados em uma ordem econômica e social, e sempre 
encontrou oposição e a obstrução dos interessados na preservação do 
status quo, dos que usufruem benefícios e hábitos de pensamento do 
complexo social existente, das instituições e costumes predominantes 
(BARAN, 1985, n.p). 

 
Em resumo, necessário abordar o desenvolvimento econômico e o papel do 

estado local para orientar e fundamentar o estudo. Portanto, foi devidamente 

adequado se falar sobre a importância da alocação dessa mão de obra no contexto 

sócio e político do desenvolvimento regional, no âmbito da jurisdição da Vara do 

Trabalho de Mafra. 

 

2.1.1 Abordagens sobre o desenvolvimento local 

O desenvolvimento local, segundo Buarque (1999), está diretamente 

associado às iniciativas inovadoras. O processo de desenvolvimento deve congregar 

e mobilizar toda a comunidade com o intuito de aumentar as oportunidades sociais e 

garantir a viabilidade do negócio na promoção de uma condição de vida mais digna 

para a coletividade envolvida.  

Desenvolvimento local é um processo endógeno registrado em pequenas 
unidades territoriais e agrupamentos humanos capazes de promover o 
dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. 
Representa uma singular transformação nas bases econômicas e na 
organização social em nível local, resultante da mobilização das energias da 
sociedade, explorando as suas capacidades e potencialidades específicas. 
Para ser um processo consistente e sustentável, o desenvolvimento deve 
elevar as oportunidades sociais e a viabilidade e competitividade da 
economia local, aumentando a renda e as formas de riqueza, ao mesmo 
tempo em que assegura a conservação dos recursos naturais (BUARQUE, 
1999, p.9). 
 

Existem fatores que condicionam os processos de desenvolvimento local, 

regional ou territorial e exigem uma visão estratégica. Explica Buarque (1999, p. 38), 

”Para desatar um processo de transformações que leve ao desenvolvimento 

sustentável da comunidade ou município, é necessário um claro esforço de 

seletividade para concentrar as ações nos fatores centrais e determinantes do 

futuro”. Ainda, não se explicam unicamente por fatores individuais e ou urgentes, 

mas por processos coletivos e pela existência de um ambiente empresarial, social e 

institucional favorável à inovação. 

Para Correa, Silveira e Kist (2019), para se falar de um determinado recorte 

regional será preciso, alertar para as múltiplas possibilidades decorrentes, uma vez 
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que se aborda a construção, e a percepção coletiva. “Em que pese a imprecisão e a 

controvérsia em torno do conceito de região, em função do foco dos estudos, os 

recortes a serem feitos devem seguir uma proposição determinante que supera a 

questão dos níveis de agregação e os critérios de segmentação”(p. 7). 

O desenvolvimento local requer uma forma de mobilização e iniciativa dos 

atores locais, em torno de um projeto coletivo. As experiências bem-sucedidas de 

desenvolvimento local endógeno decorrem de um ambiente político e social 

favorável. 

Barquero (2007), aduz que uma comunidade territorial, por sua própria 

iniciativa, pode encontrar novas idéias e projetos que lhe permitam utilizar os 

recursos disponíveis e encontrar soluções para suas necessidades.  

Com a globalização, houve uma nova dinâmica, internacionalização do capital 

e surgem novas e crescentes iniciativas a nível local, que viabilizam o 

desenvolvimento no espaço. 

 
A globalização e desenvolvimento local são dois polos de um mesmo 
processo complexo e contraditório, exercendo forças de integração e 
desagregação, dentro do intenso jogo competitivo mundial. Ao mesmo 
tempo em que economia se globaliza, integrando a economia mundial, 
surgem novas e crescentes iniciativas no nível local (BUARQUE, 1999, 
p.11). 
 

Buarque afirma que ocorreu uma verdadeira revolução científica e 

tecnológica. A tecnologia da informação eliminou as distâncias físicas e a 

competitividade transformou o mercado internacional. 

 
A globalização é uma nova fase da internacionalização do capital com 
conotações muito particulares que resultam de dois fatores básicos: a 
natureza e intensidade da revolução científica e tecnológica – que 
transforma as bases da competitividade internacional, com redução das 
distâncias físicas e quebra das barreiras e fronteiras territoriais – e a 
liberalização e integração dos mercados de bens e serviços – incluindo 
tecnologia e informação – e de capital, com a formação de megablocos 
econômico-comerciais. As transformações nos processos produtivos e na 
organização econômica ocorrem numa velocidade e ritmo acelerado e 
inusitado que intensificam as disputas competitivas e o redenho da 
economia mundial, obrigando as economias nacionais e locais a uma 
permanente atualização (p.12). 
 

A virtualidade do mercado, articulada pelo sistema de informação, permite 

que pequenos empreendedores se integrem a grandes mercados, criando 

oportunidades e vantagens competitivas. As vantagens são cunhadas e nutridas por 

meio de um processo altamente localizado, aproveitando oportunidades, 
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potencialidades e as diversidades dos atores sociais de um determinado recorte 

regional específico (BUARQUE, 1999). 

Assim sendo, a capacidade inovadora das empresas, organismos e 

instituições territoriais, condiciona a forma das articulações dos territórios/ 

regiões/municípios, no sistema mundo (mercado mundial). 

Buarque sintetiza brilhantemente os ensinamentos de Chesnais e Ianni ao 

afirmar que: “O global se alimenta do local, se nutre do específico”, de modo que ”a 

globalização opera num universo de diversidade, tensões e antagonismos, 

simultaneamente às articulações globais. Ela integra, subsome e recria 

singularidades” (BUARQUE apud CHESNAIS e IANNI, 1999, p.13).  

Portanto, é extremamente importante construir um ambiente territorial aberto 

à formação de redes de cooperação e integração, seja de ordem empresarial, social 

ou institucional, pois facilitariam elaborar estratégias coletivas onde se resolveriam 

mais facilmente os problemas, superando desafios (BUARQUE, 1999). 

Por último, e não menos importante, o fator que condiciona o processo de 

desenvolvimento local, a democratização da gestão. Que significa transferir para a 

sociedade a capacidade de decisão e execução de atividades, gestão de recursos e 

a prestação de serviços, tradicionalmente concentradas no setor público 

(BUARQUE, 1999). 

O Brasil passa por um processo contraditório, alternando desconcentração 

econômica e descentralização político-institucional. Desconcentração oriunda de um 

modelo político concentrado e a descentralização político-institucional convivendo 

com a reconcentração econômica no território (BUARQUE, 1999). 

O processo de descentralização não é regular e nem ordenado, uma vez que 

trata de forma desequilibrada os repasses dos recursos e as responsabilidades, com 

distorções na gestão da coisa pública. Necessário esclarecer que, embora se 

propague a descentralização econômica, a contrário censo existe uma tendência de 

reconcentração espacial da economia brasileira. Como acontece no Sul, Sudeste, 

onde estão concentrados a maior massa crítica de Recursos Humanos, o 

conhecimento científico e o tecnológico, além de outras externalidades como as 

melhores Universidades e a tradição empresarial e gerencial (BUARQUE, 1999). 

Assim sendo, as desigualdades territoriais estão associadas a forma de 

integração dos territórios, regiões ou municípios no espaço global das redes 

empresariais organizacionais, sociais ou institucionais. Para minimizar as 
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desigualdades e melhorar a desempenho dos negócios locais, será necessário 

pensar em políticas públicas de desenvolvimento. 

Barquero (2000), falando sobre as políticas de desenvolvimento escreve:  

 
Las experiências de desarrollo local muestran que el camino a seguir pasa 
por la definición y ejecución de una estrategia de desarrollo, instrumentada 
a través de acciones que persigan los objetivos de productividad y 
competitividad, pero también los de equidad y ecologia (p.17).  

 
Esclarece que para atingir as metas existem caminhos diversos. Uma de 

forma radical com um salto tecnológico, sem preocupação com os impactos e, outra 

de pequenos passos, combinando ações a partir do conjunto produtivo existente, 

combinando inovações com manutenção de emprego cujas transformações sejam 

assimiladas e adotadas pela sociedade local (BARQUERO, 2000, p. 17-18). 

Assim, as ações devem mudar a estrutura de modo que fortaleça a 

capacidade de organização do território, melhorando o modo de vida das cidades, 

comarcas e regiões, convertendo-as em um lugar agradável para se viver e 

trabalhar. 

Cada território precisa de um diagnóstico e um tratamento específico e 

diferenciado, adotando-se soluções diferentes para regiões distintas. Os 

instrumentos devem levar em consideração as fragilidades, como por exemplo: área 

com deterioração ambiental e artística, baixa densidade populacional e sistemas 

produtivos frágeis (CORREA, SILVEIRA E KIST, 2019). 

Desse modo, para promover o desenvolvimento local será necessário 

elaborar um plano e definir as atividades econômicas capazes de gerar renda e 

distribuir riquezas. Acerca disso assevera Barquero (2000): 

 
Uno de los puntos centrales de todo plan de desarrollo local es definir las 
actividades económicas (naturaleza, generación de rentas y empleo y 
efectos sobre la distribución de la riqueza y el ecosistema) que van a ser el 
elemento motor del proceso de cambio estructural (Calatrava, 1992). El 
diagnóstico y los análisis específicos de la localidad, comarca y/o región 
permitirán identificar cuáles son las actividades a las que el plan debería dar 
preferencia (p. 21). 

  

O plano do qual trata o autor deverá considerar as atividades produtivas e 

necessariamente responder às demandas atuais, bem como as possibilidades 

daqueles que produzem, ou seja, as empresas e/ou fazendas locais. O objetivo será 

favorecer o fornecimento de produtos para os quais há saída em mercados 

nacionais ou internacional (BARQUERO, 2000).  
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Os empreendedores locais sempre desempenharam um papel de liderança 

nos processos de desenvolvimento, uma vez que os investimentos privados são 

dominantes no sistema produtivo. Contudo, as políticas de desenvolvimento regional 

expandem o papel e ações para outros grupos da sociedade, incentivando sua 

participação nos processos de expansão. Porém, o incentivo deve partir em primeiro 

lugar daqueles que representam o lugar nos sistemas democráticos, com a 

responsabilidade de participar ativamente na definição e execução de estratégias de 

para o desenvolvimento econômico local (BARQUERO, 2000). 

Em síntese, pode-se assegurar que para existir um efetivo desenvolvimento 

local devem existir lideranças inovadoras nos diversos setores, tanto no público 

quanto no privado, com postura democrática, e voltadas aos interesses coletivos do 

território/região/local. Dallabrida (2017), quando trata do tema expõe que deve estar 

associado ao desenvolvimento endógeno, onde uma comunidade local é capaz de 

utilizar todo seu potencial de crescimento para dar resposta aos desafios que se 

apresentam em um momento histórico determinado. Ou seja, implica  uma 

valorização positiva, na qual usa todo potencial de desenvolvimento em determinado 

recorte territorial, permitindo que as comunidades locais respondam com produção 

aos desafios para satisfazer as necessidades da população. 

Como já amplamente descrito, o desenvolvimento econômico de um 

determinado recorte territorial necessita de projetos que demonstrem as suas 

condições, com estudos fundamentados sobre as peculiaridades regionais para 

viabilizar ações que implementem políticas para o seu desenvovimento. 

 

2.1.2 A Política de desenvolvimento local  

A Constituição Federal delega aos municípios ampla autonomia para definir 

suas políticas e aplicar seus recursos, conforme previsão do art. 30. O município 

pode legislar sobre assuntos de interesse local, não delimita a matéria, portanto, a 

expressão ‘interesse local’ é bastante abrangente. Observa-se no mesmo artigo, no 

seu inciso III, que permite “instituir e arrecadar impostos sobre serviços, predial 

urbano, transmissão inter vivos de bens imóveis, varejo de combustíveis líquidos”. 

Portanto, o município pode regular matéria conforme peculiaridades locais, ou, em 

caso de omissão de outra esfera, não sendo competência exclusiva, preencher a 

lacuna (BRASIL, 1988).  
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Nas áreas tradicionalmente objeto de políticas públicas, como assistência 
social, meio ambiente, habitação, saneamento, produção agropecuária, 
abastecimento alimentar, educação, saúde, o município tem competência 
comum com a União e o Estado, a ser exercida com a cooperação dessas 
esferas de poder, pela transferência de recursos, ou pela cooperação 
técnica. Até hoje não regulamentadas, as fronteiras entre as esferas de 
poder permanecem indefinidas, resultando na superposição de atividades. 
Importante lembrar que o capítulo da Ordem Social da Constituição 
assegura, de forma clara, a participação da comunidade e a gestão 
democrática (TEIXEIRA, 2002, p. 7). 

 
Enfim, o município possui certo grau de competência. Segundo Teixeira 

(2002), o maior problema são os recursos: 

 
Em um processo de descentralização desordenado, muitos encargos estão 
sendo transferidos sem os recursos. Estes dependem das chamadas 
transferências negociadas, que consideram a posição política, o prestígio e 
a vinculação partidária dos prefeitos e parlamentares, cujas alianças se 
pautam, em grande parte, pelos interesses eleitoreiros e clientelistas. As 
receitas dos fundos de participação são distribuídas com critérios que 
concentram a renda tributária em poucos municípios, os de maior 
desenvolvimento econômico. As parcelas transferidas diminuem com a 
recessão que reduz os recursos e com as políticas de ajuste fiscal que 
repassam parte dos recursos para fundos como o de Estabilização Fiscal (p. 
7). 

 
O autor deixa claro, que nos casos de descentralização, ocorre a 

transferência da responsabilidade da execução e do custeio de políticas para a 

família e à sociedade. Assim, propor, formular e participar da gestão de alternativas 

de políticas públicas é enorme desafio para a sociedade civil (TEIXEIRA, 2002). 

Barquero (2007) explica por que, nas últimas décadas, a economia social 

tem recebido crescente atenção e por que as estratégias e políticas que promovem 

o surgimento e o desenvolvimento de iniciativas baseadas na solidariedade e 

autonomia das comunidades locais foram divulgadas. Argumenta que a economia 

social permite superar a separação entre capital e trabalho e introduzir solidariedade 

no próprio processo econômico, e propõe um novo modelo de desenvolvimento 

onde a solidariedade estaria no centro da produção, acumulação, distribuição e 

consumo.  

Tem, portanto, uma visão mais complexa do processo de acumulação de 

capital, o que o leva a considerar políticas de desenvolvimento econômico do 

território, e confere à sociedade civil um papel de liderança na definição e execução 

do futuro da economia (BARQUERO, 2007). 

Para formular políticas públicas, os representantes do poder executivo e do 

legislativo precisam definir as prioridades governamentais em relação à satisfação 
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de determinado direito social. Sobre a participação da comunidade Fonseca (2012) 

explica que o “objetivo central é que eles definam as políticas públicas e a prefeitura 

(poder executivo municipal) as executem por meio de programas e serviços dos 

órgãos das secretarias” (p. 11). 

Outrossim, para que as políticas públicas tenham êxito deve existir um prévio 

estudo das possibilidades técnicas e políticas para a questão, acompanhado de 

planejamento específico e detalhado. Além disso, é preciso que se faça a 

averiguação do orçamento disponível e, se o valor é suficiente para cobrir as 

despesas planejadas. Somente depois destas pesquisas preliminares é que se inicia 

a fase de execução, que compreende: medidas administrativas, financeiras e legais 

de implementação dos programas das secretarias (FONSECA, 2012, p. 11).  

O Decreto Federal n. 9.810, de 30 de maio de 2019, institui a Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) cuja finalidade é reduzir as 

desigualdades econômicas e sociais, intra e inter-regionais, por meio da criação de 

oportunidades de desenvolvimento que resultem em crescimento econômico, 

geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2019). 

O parágrafo único do artigo 1º especifica a abrangência da articulação: 

 
Parágrafo único. A PNDR tem seu fundamento na mobilização planejada e 
articulada da ação federal, estadual, distrital e municipal, pública e privada, 
por meio da qual programas e investimentos da União e dos entes 
federativos, associadamente, estimulem e apoiem processos de 
desenvolvimento (BRASIL, 2019). 
 

Especificamente o artigo 7º, do mesmo Decreto Federal, declara que o 

planejamento e a implementação das ações abrangem eixos como:- 

desenvolvimento produtivo; ciência, tecnologia e inovação; educação e qualificação 

profissional; infraestrutura econômica e urbana; desenvolvimento social e acesso a 

serviços públicos essenciais; e o fortalecimento das capacidades governativas dos 

entes federativos (BRASIL, 2019). 

Nesse sentido, está explicitada a importância em promover ações articuladas 

com o objetivo de desenvolvimento econômico, desenvolvimento da educação e da 

qualificação profissional. 
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2.1.3 A Educação como fator de Desenvolvimento 

Existe uma estreita ligação entre desenvolvimento econômico e 

desenvolvimento da educação e que a capacitação leva a um incremento na 

produtividade do trabalho. 

 
O crescimento econômico depende do desenvolvimento tecnológico que, 
por sua vez, exige maior nível de trabalho qualificado. Isto acontece porque 
com o desenvolvimento tecnológico reduz-se o número de postos de 
trabalho de baixo nível de qualificação, requalifica-se uma parte significativa 
dos empregos já existentes, aparecendo novos empregos mais qualificados. 
Daí se deduz a necessidade de se incrementar o percentual da população 
escolarizada, o que trará efeitos benéficos tanto para a sociedade quanto 
para os indivíduos (SANCHIS, 1997, p. 210). 

 

Echevarría (1967), quando disserta sobre a educação como fator de 

desenvolvimento, explica que: “consiste em por estreita conexão a análise das 

necessidades educacionais com as necessidades de um previsível quadro 

ocupacional, dentro dos horizontes de desenvolvimento determinados” (p. 21). 

 
O desenvolvimento econômico implica que se possa contar, através de 
sucessivas ampliações, com um sistema de posições técnicas sem as quais 
se torna impossível levar a cabo uma atividade econômica cada vez mais 
complexa e especializada - E esses quadros de especialistas - desde os de 
mais modesta significação até os de mais complicado grau de formação 
intelectual, são os que se mostram sob a forma de uma demanda que a 
sociedade reclama à educação, para que esta atenda em prazo 
determinado. A educação vem a ser o instrumento de oferta capaz de 
satisfazer a mencionada demanda (p. 21). 
 

Segundo o autor, o processo educacional pode ser considerado como um 

fator decisivo nos resultados do desenvolvimento econômico, um mecanismo 

operativo de transformação da estrutura social e uma ferramenta de estímulo ao 

avanço tecnológico.  

Entre os anos 1930-1940, no Brasil, a indústria e o mercado interno se 

tornaram o motor da dinâmica econômica. Assim, a educação profissional ganha 

nova e maior dimensão, assumindo contornos que lhe davam maior amplitude e se 

associavam a inovações tecnológicas vinculadas ao avanço industrial (ARAUJO e 

LIMA, 2014). 

Com a adoção de uma política industrial, aconteceu uma expansão no 

segmento de bens duráveis e o Brasil se tornou uma nação industrial. De fato, no 

período usualmente considerado como representativo da chamada industrialização 

por substituição de importações (1930-1980) a economia brasileira cresce à média 

de 6,3% ao ano, particularizando-se em um crescimento médio anual de 7,3% nos 
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34 anos do período 1947-1980, ou seja, a partir do imediato pós-Segunda Guerra 

Mundial (ARAUJO e LIMA, 2014). 

 
No decorrer dos anos 1980 e primeiros anos da década de 1990 - em que a 
agenda econômica é permeada por inflação, greves e reivindicações de 
reajustes salariais, desemprego, tentativas frustradas de estabilização - não 
se operam reformas econômicas ou institucionais de fundo, exceto o início 
de abertura comercial (1990-1992). Nessa década, deve-se destacar a 
criação em 1986 do seguro-desemprego, política consolidada no 
capitalismo europeu desde o pós-Segunda Guerra Mundial (ARAUJO e 
LIMA, 2014, p.3).  
 

No curso dos anos, a promulgação da Constituição brasileira de 1988 foi a 

marca mais significativa. Outras reformas institucionais, de certa profundidade, 

ocorreram depois. O que ampliou as políticas e programas sociais no Brasil e as 

principais foram: aposentadoria rural; Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); 

Benefício de Prestação Continuada (BPC); Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (Peti); bolsa escola e, ulteriormente bolsa família (ARAUJO e LIMA, 2014).  

O FAT proporcionou a alavancagem da qualificação profissional e a 

vinculação entre educação, qualificação profissional e produtividade. Foi algo 

contemplado na literatura econômica desde que o conhecimento em economia se 

apropria da importância da relação entre qualidade da força de trabalho, 

produtividade e lucro no capitalismo (ARAUJO e LIMA, 2014). 

Myint, em 1967, resumiu o contexto educação e desenvolvimento econômico 

ao asseverar que: 

 
A situação é bastante diferente quando examinamos o sistema educacional 
pela sua função de transformar ativamente o vigente modelo de 
desenvolvimento econômico e de acelerar a velocidade do crescimento. 
Aqui, a função seria produzir cavilhas quadradas que não encaixarão nos 
buracos redondos existentes, mas servirão para romper os modelos 
econômicos usuais e transformá-los em outros novos (p. 136-137). 
 

A educação exige procedimentos técnicos e um rigoroso planejamento e 

ainda, constitui um desafio imediato que as condições históricas impõem à 

inteligência contemporânea.  

Sob este enfoque, faz-se necessário pensar nas mudanças tecnológicas e 

organizacionais do trabalho e, caracterizar as tendências por que passam o mundo 

globalizado.  

[…] configuraram o mundo produtivo com algumas características 
tendenciais: flexibilização da produção e reestruturação das ocupações; 
integração de setores da produção; multifuncionalidade e polivalência dos 
trabalhadores; valorização dos saberes dos trabalhadores não ligados ao 
trabalho prescrito ou ao conhecimento formalizado. No contexto dessas 
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transformações, estudos sociológicos e pedagógicos recuperam o debate 
sobre a qualificação, ao mesmo tempo em que se testemunha a emergência 
da noção de competência atendendo a, pelo menos, dois propósitos: a) do 
foco dos empregos, das ocupações e das tarefas para o trabalhador, em 
suas implicações subjetivas com o trabalho; b) institucionalizar novas 
formas de educar/formar os trabalhadores e gerir internamente as 
organizações e no mercado de trabalho em geral, sob novos códigos 
profissionais (RAMOS, 2002, p. 401). 

 
Vive-se em uma sociedade regida pela informação. Na conjuntura de 

mudanças, a qualificação tem sido endurecida pela noção de competência, em 

razão do enfraquecimento de suas dimensões conceitual e social, em benefício da 

dimensão experimental. A experiência e os saberes sociais destacam-se diante do 

saber formal. 

Vieira e Luz (2005), defendem a educação como condição para o exercício da 

cidadania: 

 
[...] a educação exerce dupla função de socializar os indivíduos e 
disseminar os conhecimentos. Com o advento da ciência moderna e do 
Estado Moderno, a escola tornou-se o lócus da educação, assumindo a 
função de instrumento de conquista da liberdade, participação e cidadania, 
garantindo, ao mesmo tempo, o processo econômico. As teorias 
econômicas aproximaram a educação do projeto capitalista e chamaram o 
Estado a participar dessa ação, facilitando e até mesmo impondo a toda a 
população trabalhadora a necessidade de aprender questões básicas como 
ler, escrever e realizar operações matemáticas, como forma de disciplinar a 
mão-de-obra (mercadoria) para a produção (p. 94). 

 
Relembrando que com a industrialização, o mercado de trabalho exigiu um 

novo tipo de trabalhador, mais especializado e a formação para o trabalho passou a 

significar formação profissional. Assim, a educação profissionalizante vem 

despertando interesse e sendo tratada com mais cuidado. Uma vez que exige ser 

pensada a partir das características do mercado de trabalho da região, teve como 

aliadas políticas de emprego, buscando o crescimento econômico regional. 

No primeiro momento, buscou-se desenvolver o referencial teórico de modo a 

entender como a educação para a formação profissional se estrutura nas políticas 

públicas, construindo o conhecimento e seus efeitos contínuos na vida dos homens. 

Como já citado, a formação educacional não garante a conquista de um determinado 

posto de trabalho. Porém, aduz Frigotto (1984), que a educação é o melhor 

investimento nos seres humanos e, certamente contribuirá para a formação de 

indivíduos articulados, responsáveis, motivados e qualificados. 

No Brasil, a educação é direito de todos como preconiza o dispositivo 

constitucional: 
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

 

Da análise do artigo em comento, pode-se afirmar que a educação deve ser 

atribuição do núcleo familiar e do estado com a colaboração da sociedade. Evidente 

é também que o objetivo será o desenvolvimento da pessoa, preparando o jovem 

para o trabalho, com capacidade de exercer a cidadania7. 

A educação para Frigotto (1984) é um processo: 

 
[...] escolar ou não, está reduzido à função de produzir um conjunto de 
habilidades intelectuais, desenvolvimento de determinadas atitudes, 
transmissão de um determinado volume de conhecimentos que funcionam 
como geradores de capacidade de trabalho e, consequentemente de 
produção. De acordo com a especificidade e complexidade da ocupação, a 
natureza e o volume dessas habilidades deverão variar (p. 40). 
 

A educação torna-se um conjunto de habilidades adquiridas na fase anterior e 

que vai interferir na seguinte. Porém, as intercorrências sociais devem ser 

abordadas. Frigotto (1984), quando comenta sobre educação e produção, assevera 

que a qualificação aparece como panaceia para superar as desigualdades entre 

nações, regiões ou indivíduos e, com isso, o problema da desigualdade tende a 

reduzir-se a um problema de não qualificação. Por isso, surge a necessidade de 

falar sobre a inclusão do Jovem no mercado de trabalho. 

 

2.1.4 Reflexos do trabalho infantil na formação do jovem 

Cumpre observar que as cotas de aprendizagem constituem uma política 

pública de erradicação e prevenção do trabalho infantil, ao proporcionar a 

profissionalização e a geração de renda de forma protegida e harmônica com a 

escolarização dos jovens.  

O atendimento às cotas de que trata a Lei da Aprendizagem subtraíra esses 

jovens das fileiras aliciáveis ao subemprego, às atividades proibidas para 

adolescentes, às formas de trabalho impeditivas da frequência à escola, aos 

ambientes de trabalho agressivos à saúde e à segurança dos jovens, dentre outras 

patologias sócio-laborais. 

 
7 Conjunto dos direitos e deveres civis e políticos de um indivíduo na sociedade. Os direitos que 
permitem aos cidadãos intervir nas ações do Estado e poder usufruir dos serviços ofertados por 
órgãos estatais. 
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A sociedade enxerga o labor infanto-juvenil como natural e até mesmo 

positivo. Porém, a utilização do trabalho de crianças, jovens e adolescentes, fora do 

contrato de aprendizagem, produz efeitos destrutivos. Os estudos indicam que afeta 

seu desenvolvimento fisiológico e psicológico (CALSING, 2016). 

 
A exploração de crianças e adolescentes é uma prática arraigada no Brasil 
há séculos. [...] Falta, efetivamente, vontade política para atacar essa chaga 
social. Isso porque o labor infanto-juvenil encontra respaldo em alguns 
setores de nossa sociedade que, eivados de preconceito social, consideram 
crianças e adolescentes pobres predestinados a uma vida de trabalho duro 
e miséria. Nesse segmento social floresce o juízo de que esses pequenos 
seres em formação não têm o direito ao estudo e ao sonho de conquistar 
uma profissão que lhes permita mobilidade social (VIDOTTI, 2016, p. 26). 
 

Destarte, numa sociedade onde existem normas e regras atuando de forma 

coercitiva, forjadas nas relações sociais que subordinaram à aprendizagem aos 

costumes, regras e leis do grupo vêm, de geração em geração, regulando valores, 

costumes e formas de pensar e agir. 

Os pequenos trabalhadores envidam esforços em benefício de uma cadeia 

econômica que os explora impiedosamente. Sofrem preconceitos por serem pobres 

e considerados potencialmente perigosos, de tal forma que “devem ser adestrados 

em institutos e fábricas ou em qualquer outro trabalho antes que o crime os acolha” 

(VIDOTTI, 2016, p. 27). 

A Ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Dra. Maria de Assis 

Calsing (2016), apresentou os números relacionados ao trabalho infantil e dos 

adolescentes que possuem contrato de aprendizagem. Esclarece que no Brasil 

existem 214 mil crianças fazendo trabalho doméstico, das quais a maioria eram 

meninas (94,2%). Outra realidade, relativamente ao número de adolescentes de 16 

a 17 anos de idade que trabalham e possuem carteira assinada, representam 

apenas 22,6% do total nessa faixa etária (p. 31). 

Relembrando que em Santa Catarina existem 96 mil crianças e adolescentes 

em situação de trabalho infantil, conforme dados publicados na página do Tribunal 

Regional do Trabalho (www.trt12.jus.br).  

 
De acordo com a UNICEF, aliados às barreiras econômicas, há aspectos 
políticos, sociais e culturais que dificultam a eliminação do trabalho infantil. 
A falta de perspectivas de vida é um dos fatores que levam crianças ou 
adolescentes a trabalhar precocemente. E a educação é fundamental nesse 
debate. Meninos e meninas que estão na escola aprendendo são menos 
vulneráveis à exploração de mão de obra antes do tempo permitido 
(CALSING, 2016. p. 31). 
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A magistrada enfatiza que a qualificação será determinante para os primeiros 

passos na vida profissional de um jovem. 

 
O Estado não tem que ter vontade, neste caso. Tem apenas a obrigação, e 
ela precisa ser cumprida de imediato por meio de políticas públicas 
eficazes. Por esta razão, justifica-se a ação da Justiça do Trabalho em todo 
o País, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, e este é um dos 
principais objetivos da Comissão Especial para Erradicação do Trabalho 
Infantil e Incentivo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho (CALSING, 
2016, p.33). 
 

Portanto, indiscutível que a educação é basilar, bem como que deve existir 

atenção especial e específica quanto às políticas públicas voltadas à aprendizagem 

de jovens. A aprendizagem como um instituto que cria oportunidades, tanto para o 

aprendiz quanto para as empresas, oferecendo ao principiante capacitação 

profissional e informações necessárias para ter condições de lidar com o mundo do 

trabalho. Objetivando prepará-los para os desafios das fases seguintes da vida, 

inclusive a profissional. 

A educação é direito fundamental e a deliberação de inserir os filhos no 

mercado de trabalho dependerá fundamentalmente do nível de escolaridade 

adquirido pelos pais e ou responsáveis e, a variável renda familiar influenciará 

diretamente na tomada de decisão.  

Destarte, para garantir a formação educacional plena e o desenvolvimento 

integral da criança e do adolescente será necessário garantir um mínimo de 

proteção e, verifica-se que o ordenamento jurídico brasileiro vigente consagrou o 

princípio da proteção integral à criança e adolescente. 

Calsing (2016), relata que existe engajamento da Justiça do Trabalho no 

combate ao trabalho do menor, demonstrando que a preocupação é efetiva e cuja 

luta pela erradicação do citado trabalho se intensificou a partir de 2012 com a 

Comissão para Erradicação do Trabalho Infantil (CETI), com o objetivo de ampliar e 

consolidar o vínculo institucional com o compromisso pela eliminação do trabalho 

dessa natureza. 

 
Na ótica da Justiça do Trabalho, a aprendizagem a partir dos 14 anos de 
idade, com todos os direitos trabalhistas assegurados, e com a prevalência 
do aspecto educacional e de formação profissional que a Lei da 
aprendizagem atribui a essa atividade, é fundamental para essa transação 
de uma infância protegida para uma vida adulta produtiva (CALSING, 2016, 
p.31). 
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Nesta mesma linha de pensamento, o Tribunal Regional do Trabalho de 

Santa Catarina possui programa de combate ao trabalho infantil, com diversas ações 

(palestras em escolas, distribuição de cartilhas e outras práticas que visam combater 

o trabalho infantil) cuja finalidade é esclarecer a população sobre seus malefícios, 

dos riscos para a saúde e para o desenvolvimento da criança e do adolescente. “O 

trabalho infantil produz um ciclo vicioso: pobreza-trabalho/infantil-pobreza. Apenas 

com a conscientização de todos os países, conseguiremos erradicar esta chaga que 

é o trabalho infantil. Ferramenta de criança é lápis” (www.trt12.jus.br). 

Portanto, a alocação do jovem no mercado de trabalho necessita de políticas 

públicas planejadas e efetivas, para colocar em práticas ações capazes de resolver 

o problema. Como exemplo, pode-se citar a efetiva contribuição do Poder Judiciário 

na tentativa de conduzir os jovens e adolescentes para um ‘caminho legal´, a 

aprendizagem. 

 

2.2 INCLUSÃO DO JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO  

 

O mercado de trabalho deverá conectar de forma eficiente aqueles que 

procuram emprego e sua oferta. Meneguin (2010), aduz que esse fluxo é importante 

e deve funcionar perfeitamente, caso contrário “o crescimento econômico pode não 

causar impacto positivo sobre os empregos ou, ainda, os investimentos em 

educação e novas tecnologias podem não significar ganhos de produtividade e 

melhores salários” (p. 541). 

Esclarece que não se deve pensar no mercado de trabalho como instrumento 

para que o Estado influencie na redistribuição de recursos. Porém, o governo 

precisa manter regulamentações corretas e instituições adequadas, principalmente 

quando a situação macroeconômica não estiver favorável. Elas são necessárias 

principalmente quando se trata de treinamento público de assistência ao 

desempregado, melhorar o nível de emprego e a produtividade (MENEGUIN, 2010). 

A rotatividade da mão-de-obra foi apontada como influenciadora direta do 

crescimento econômico, porque gera altos custos ao empreendimento.  Apesar de 

ser inerente a qualquer mercado de trabalho, interfere diretamente na vontade do 

empregador de investir em treinamento individual dos seus colaboradores 

(MENEGUIN, 2010). 

Para Frigotto (1996), treinamento e educação correspondem a um acréscimo 
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marginal de capacidade de produção. Em suma, traduz em números a ideia de 

capital humano, em que um grau de educação e de qualificação indica um 

determinado volume de conhecimento, habilidades e atitudes e que funcionam como 

potencializadores da capacidade de trabalho e, como tal influem na economia do 

trabalho.   

Os principais modelos de economia do trabalho: Neoclássico, salário de 

eficiência, teoria do capital humano. 

 
A teoria neoclássica considera que trabalhar não traz bem-estar, ao 
contrário do lazer. As pessoas estariam dispostas a sacrificar tempo de 
lazer, porque, ao se empregarem, estariam sendo remuneradas e, assim, 
teriam recursos para comprar bens e serviços, o que geraria bem-estar. 
Quanto maior a remuneração paga aos trabalhadores, mais eles estariam 
dispostos a renunciar ao lazer e oferecer a força laboral às firmas 
(MENEGUIN, 2010, p. 543). 

 
Essa teoria não incorpora educação, tanto que o crescimento econômico se 

explica pelo aumento do estoque de capital e progresso tecnológico. Assim sendo, o 

empregado estaria tão satisfeito com seu salário que exigiria um maior tempo para o 

trabalho. Meneguin (2010), chama esse fenômeno de efeito-substituição.  

O modelo de salários de eficiência considera que existem vários tipos de 

trabalhadores, ou seja, o trabalho não é homogêneo, ao contrário do que estipula a 

teoria neoclássica.  

 
Quando a firma quer preencher uma vaga, oferece emprego pagando o 
salário de mercado e obtém um conjunto de candidatos entre os quais 
escolherá o futuro empregado [...] Este modelo considera que a qualidade 
do trabalhador tem relação direta com a remuneração paga. O salário real é 
definido de forma a tornar máximo o seu lucro (MENEGUIN, 2010, p. 543). 

 

Segundo Meneguin (2010), para o modelo da teoria dos salários de eficiência, 

as maiores remunerações se traduzem em maiores produtividades.  

A terceira corrente ou modelo, teoria do capital humano, incorpora a 

educação. 

A teoria do capital humano continua admitindo que os salários são 
determinados pela produtividade marginal. No entanto, considera que as 
pessoas possuem características (inteligência, habilidades natas, saúde, 
etc.) que as individualizam. Além disso, o trabalhador pode conseguir 
diferencial por meio da educação, adquirindo habilidades que fazem 
aumentar sua produtividade. O trabalhador tem a opção de se aperfeiçoar 
(aumentar seu capital humano), incorrendo em custos para isso, mas 
esperando elevar seus rendimentos futuros (MENEGUIN, 2010, p. 546). 

 

Nesta teoria, a pobreza seria a consequência do baixo investimento em 



36 

  

 

 

 

capital humano, que acarretaria na baixa produtividade. Ressalta-se que uma 

sociedade com elevada formação educacional apresentará um perfil distributivo de 

renda mais homogêneo (MENEGUIN, 2010). 

Sabendo-se que uma melhor instrução geraria maior rendimento e salários 

mais altos, então por que as pessoas não passam mais tempo na escola? 

 
A resposta consiste no fato de que as famílias cujo rendimento total é muito 
baixo necessitam de qualquer potencial incremento na renda. Isso faz com 
que as crianças entrem no mercado de trabalho precocemente, 
prejudicando a qualidade da sua formação escolar. [...] a pobreza das 
gerações atuais pode ser explicada pela pobreza dos seus antepassados 
(MENEGUIN, 2010, p. 546). 

 

A quarta teoria é o modelo Keynesiano, que se contrapõe ao neoclássico ao 

estabelecer que o “nível de emprego depende do nível de atividade e não o 

contrário. O produto, ao requerer mão-de-obra para ser viabilizado, determina a 

demanda por trabalho” (MENEGUIN, 2010, p, 547). 

Complementa asseverando que o nível de desemprego tem origem numa 

demanda agregada insuficiente, ou seja, num desempenho macroeconômico fraco. 

Defendendo que o nível de emprego aumentará com redução da taxa de juros, pois 

aquecerá o mercado e a necessidade de bens (MENEGUIN, 2010).  

A partir das teorias, dos modelos econômicos, Meneguin apresenta três 

diagnósticos sobre a origem do desemprego: A primeira, a partir do modelo 

keynesiano sobre a qual afirma ser a demanda de trabalho dependente do patamar 

de crescimento e que as causas se situam fora do mercado de trabalho; A segunda, 

do neoclássico, em que a causa deve ser atribuída ao fator institucional, com o 

estabelecimento de um salário-mínimo, que não permite a perfeita flexibilização dos 

salários-reais; e, a última como sendo o papel do marco regulatório ineficiente, ou 

seja, problemas nas instituições e na legislação que fazem crescer o desemprego 

(MENEGUIN, 2010). 

Quando se trata de desemprego, percebe-se pela figura abaixo que os 

problemas no Brasil estão longe de serem resolvidos.  
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Quadro 01- Taxa de desocupação – Brasil 2013/2019 

Trimestre/ 
ano 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

nov a jan 7,2 6,4 6,8 9,5 12,6 12,2 12,0 
dez a fev 7,7 6,7 7,4 10,2 13,2 12,6 12,4 
jan a mar 8,0 7,2 7,9 10,9 13,7 13,1 12,7 
fev a abr 7,8 7,1 8,0 11,2 13,6 12,9 12,5 
mar a mai 7,6 7,0 8,1 11,2 13,3 12,7 12,3 
abr a jun 7,4 6,8 8,3 11,3 13,0 12,4 12,0 

maio a jul. 7,3 6,9 8,5 11,6 12,8 12,3 11,8 
jun a ago 7,1 6,9 8,7 11,8 12,6 12,1 11,8 
Jul. a set 6,9 6,8 8,9 11,8 12,4 11,9 11,8 
ago a out 6,7 6,6 8,9 11,8 12,2 11,7 11,6 
set a nov 6,5 6,5 9,0 11,8 12,0 11,6 11,2 
out a dez 6,2 6,5 8,9 12,0 11,8 11,6  

Fonte: IBGE 2019 

Conforme dados da pesquisa do IBGE, o ápice da desocupação ocorreu no 

primeiro trimestre de 2017 com 13,7%. Observa-se que no primeiro trimestre de 

2019 mais de 1,2 milhão de pessoas entraram para a população desocupada, na 

comparação com o último trimestre de 2018. Com isso, naquela ocasião, o total de 

pessoas à procura de emprego no país chegou a 13,4 milhões. Em continuada 

análise do quadro, verifica-se que no trimestre de setembro a novembro de 2019, o 

contingente de desocupados reduziu para aproximadamente 11,9 milhões de 

pessoas desocupadas no Brasil. Portanto, menos 702 mil pessoas frente ao 

trimestre de junho a agosto de 2019, ocasião em que a desocupação foi estimada 

em 12,6 milhões de pessoas. Em resumo, os números sinalizam uma redução, 

porém, muito aquém para ser resolvida a situação. 

Nos escritos de Corseuil, Foguel e Tomelin (2017), encontra-se uma 

avaliação de impacto sobre a inserção do jovem no mercado de trabalho cujo objeto 

de estudo foi um programa de qualificação profissional particular. Apesar de não 

revelarem o nome do programa, suas conclusões merecem ser descritas: 

 
Os jovens qualificados no programa Q têm cerca de 20,8 pontos 
percentuais a mais de chance de serem empregados em empresa com mais 
de duzentos funcionários após a conclusão da qualificação do que os jovens 
qualificados pela aprendizagem. No que diz respeito a empregos em 
empresas que pagam salários relativamente altos, os jovens qualificados do 
programa Q possuem uma probabilidade em torno de 18,8 p.p. mais alta de 
se empregarem em empresas desse tipo do que os jovens qualificados pela 
aprendizagem (p. 27-28). 
  

Os estudiosos também analisam o logaritmo do salário eventualmente obtido 

pelo jovem no posto de trabalho após a qualificação: 

 
Nessa dimensão de qualidade, temos novamente uma situação na qual não 
é possível afirmar que há uma distinção do ponto de vista estatístico do 
resultado alcançado pelo grupo que se qualificou pelo programa Q ou pela 
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aprendizagem. Vale notar que usamos o salário padronizado por horas 
trabalhadas. Em suma, o jovem qualificado pelo programa Q parece ter as 
mesmas chances de encontrar um emprego do que os jovens qualificados 
pela aprendizagem, num horizonte de tempo que vai desde a conclusão da 
qualificação até o ano seguinte. Também parece não haver distinção no 
salário entre os jovens dos dois grupos que se empregam no horizonte 
considerado. Quando olhamos para a qualidade do emprego, o programa Q 
se mostra efetivo para que o jovem consiga emprego em empresas maiores 
e que pagam relativamente mais (maior salário médio). Porém, quando 
consideramos a permanência do jovem na mesma empresa, o resultado se 
torna positivo para o aprendiz, que tem maior probabilidade de ser efetivado 
na empresa de treinamento (CORSEUIL, FOGUEL e TOMELIN, 2017, p. 
28).  
 

De todo modo, as considerações tecidas pelos pesquisadores merecem 

destaque pelos cuidados e critérios adotados. O resultado é digno de uma atenção 

especial, uma vez que avalia positivamente a qualificação do jovem para ingresso no 

mercado de trabalho. É visível como a capacitação potencializou os resultados para 

os jovens qualificados, melhorando consideravelmente os percentuais de ter seus 

contratos de aprendizagem convertidos em contrato por prazo indeterminado e, com 

salários melhorados. Comprovando que o desenvolvimento das habilidades, 

capacidades e disposições exigidas foram cumpridas.  

Para dar continuidade ao estudo com o intuito de entender mais e melhor 

sobre as relações de trabalho, suas implicações com a vida e as origens das 

desigualdades sociais foi abordado a seguir o tema o trabalho na sociedade 

contemporânea. 

 

2.3 O TRABALHO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

O emprego assalariado se constitui como única fonte de renda para muitos 

indivíduos e, portanto, a forma da subsistência familiar. No entanto, tem aumentado 

a insegurança do trabalhador que permanece empregado, bem como se vislumbra a 

deterioração das condições de trabalho e da remuneração. Tais fatores contribuem 

para a formação de um ambiente caracterizado pela alta competitividade e pela 

sujeição do empregado ao posto de trabalho. 

Segundo Navarro (2007), o trabalho compreende toda atividade laboral, 

autodeterminada e dotada de sentido.  

 
[...] o trabalho tem caráter plural e polissêmico e que exige conhecimento 
multidisciplinar; é também a atividade laboral fonte de experiência 
psicossocial, sobretudo dada a sua centralidade na vida das pessoas: é 
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indubitável que o trabalho ocupa parte importante do espaço e do tempo em 
que se desenvolve a vida humana contemporânea. Assim, ele não é apenas 
meio de satisfação das necessidades básicas, é também fonte de 
identificação e de autoestima, de desenvolvimento das potencialidades 
humanas, de alcançar sentimento de participação nos objetivos da 
sociedade. Trabalho e profissão (ainda) são senhas de identidade (p. 14).  

 

Navarro (2007), assegura que no curso do tempo houve muitas mudanças, 

especialmente no universo do trabalho, no século XX e início do XXI, gerando 

inúmeras consequências para o proletariado. Porém, “todas as transformações não 

significaram ruptura com o caráter capitalista do modo de produção e com seu 

complexo plano ideológico de controle da subjetividade do trabalhador” (p.14). 

Justifica e exemplifica as consequências: na apologia do individual em detrimento do 

coletivo, o aumento do desemprego e na intensa precarização do trabalho, que 

marcam a sociedade contemporânea. 

As transformações relatadas nas atividades profissionais, apesar de todo 

desenvolvimento científico e tecnológico, de todas as importantes inovações 

operadas na base técnica dos processos produtivos, houve pouco alívio na labuta 

humana. Pode-se afirmar que, na verdade, as mudanças acabaram por intensificar a 

exploração da força de trabalho e precarizar o emprego (NAVARRO, 2007). 

 
Neste cenário, podemos observar uma contradição marcante: enquanto 
parte significativa da classe trabalhadora é penalizada com a falta de 
trabalho, outros sofrem com seu excesso. Além da precarização das 
condições de trabalho, da informalização do emprego, do recuo da ação 
sindical crescem, em variadas atividades, os problemas de saúde, tanto 
físicos quanto psíquicos, relacionados ao trabalho (p.14). 

 
As modificações não se limitam aos campos tecnológicos e científicos, mas 

incluem também as mudanças legislativas. No Brasil, as leis que envolviam os 

direitos laborais começaram realmente a se fazer presente apenas após 1888, como 

afirma Delgado (2013), “O primeiro período significativo na evolução do Direito do 

Trabalho no Brasil estende-se de 1888 a 1930, identificando-se sob o epíteto de fase 

de manifestações incipientes ou esparsas” (p. 100). 

Em 1943 nasce o diploma mais importante da Legislação trabalhista no Brasil 

a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O Contrato de Trabalho tem seu 

conceito contido no artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho como sendo “o 

acordo tácito ou expresso, correspondente a relação de emprego”. Com o contrato 

de trabalho estabelecido, cria-se uma relação jurídica, que é o vínculo entre sujeitos 
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de direito, onde o empregado subordina-se ao empregador, nascendo assim o 

vínculo empregatício (BARROS, 2008, p. 236).  

A mais recente mudança ocorreu com a Lei Federal n. 13.467 cujas regras 

entraram em vigor no dia 11 de novembro de 2017, alterando mais de cem pontos 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Com a reforma trabalhista, o 

empregado ficou mais vulnerável, uma vez que ampliou, consideravelmente, o poder 

discricionário do empregador sobre os contratos individuais, como a expansão do 

banco de horas, contratação do trabalhador na modalidade intermitente, 

possibilidade de terceirização e quarteirização irrestrita, da demissão coletiva sem 

autorização do sindicato, entre outros. 

Com todo esse desiquilíbrio, pode-se afirmar que o investimento em capital 

humano é um dos mais rentáveis, tanto no plano geral de desenvolvimento das 

nações, quanto no plano da mobilidade individual. Assim, a educação é vista como 

importante elemento da questão básica: a educação é geradora de diferentes 

capacidades de trabalho e, por extensão, da produtividade e da renda. Porém, 

sobrevém a pergunta seguinte: A educação pode mudar a sociedade? 

 

2.4 A EDUCAÇÃO PODE MUDAR A SOCIEDADE? 

 

Preliminarmente será necessário pontuar sobre fatores que estão diretamente 

ligados e afetam a resposta. A pesquisadora chilena Maria Cristina Valderrama 

(2018), no livro com o mesmo nome, escreve que muito frequentemente a literatura 

se refere às crises econômicas como sendo o ponto principal de todos os 

problemas. Porém, que isso fica atenuado quando ficam visíveis seus efeitos como: 

o desemprego, a falta de efetividade das políticas públicas, o racismo e a violência 

para com os imigrantes e outras desigualdades sociais. Outros efeitos, como a falta 

de financiamento para as escolas e o respeito no tratamento para com os 

professores afetam diretamente o problema educação e a resposta ao 

questionamento.  

 
Pero el objetivo no es avanzar ni justificar um nuevo argumento que englobe 
toda la teoria. Tampoco se pretende entregar la respuesta definitiva a la 
inter la interrogante acerca de si la educación puede cambiar la 
sociedade.[...] Depende y depende de muchos esfuerzos firmes y contínuos 
de muchas personas (VALDERRAMA, 2018, p. 18). 
 

Por conseguinte, a resposta depende de muitos esforços e fatores, tampouco 
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se pode construir uma resposta definitiva. 

Para discorrer sobre a importância da escola foi utilizado o exemplo do 

ocorrido no campo de refugiados, quando da guerra da Yugoslavia. Milhares de 

pessoas esquivando-se dos bombardeios que ocorriam em Sarajevo cruzam a 

fronteira para Eslovênia. Nos precários acampamentos, imediatamente após a 

chegada, se organizavam para distribuição dos alimentos e com escolas, ambos os 

procedimentos foram considerados essenciais. Tais atitudes eram conscientes e 

para proporcionar consolo e esperança em um futuro melhor, em tempos de 

tragédia, além de um profundo respeito e preocupação com a educação 

(VALDERRAMA, 2018, p. 22-23). 

O conhecimento e o domínio da linguagem em sentido amplo, se bem 

empregada, assume uma multiplicidade de significados para fazer uma 

impressionante e diversidade de coisas: para descrever, iluminar, controlar, 

legitimar, mobilizar e muito mais (VADERRAMA, 2018).  

Mészáros nega caráter absoluto ao papel que a educação tem no processo 

de transformação da sociedade e afirma que a educação, por si só, não é capaz de 

transformar a sociedade resolvendo os seus problemas.  

 
A educação trata-se de uma questão de ‘internalização’ pelos indivíduos, da 
legitimidade da posição que lhes foi atribuída na hierarquia social, 
juntamente com suas expectativas ‘adequadas’ e as formas de conduta 
‘certas’, mais ou menos explicitamente estipuladas nesse terreno 
(MÉSZÁROS, 2008, p. 314). 
  

Explica a internalização como um processo complexo em que a educação é 

só uma parte, envolve também o trabalho e o capital. Frigotto (1984), argumenta que 

existe necessidade do alargamento da escolaridade. Porém, tal fenômeno da 

expansão de ádito não pode ser visto como único mecanismo de acesso ao 

emprego e as ocupações mais rentáveis. Pelo contrário, a ampliação da afluência à 

escola passa pelo investimento público em educação e, não deve ser visto como um 

mecanismo para controlar a oferta e a demanda de emprego. 

 

2.4.1 Questões sobre a educação no Brasil: uma introdução ao tema. 

Para explicar a montagem do ensino privado e entender os motivos pelos 

quais o Estado vem se desobrigando de investir na educação pública, é 

imprescindível retroagir no tempo. Uma vez que teve início com a promulgação da 

Constituição de 1934 a permissão para o Estado isentar de impostos os 
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estabelecimentos privados de ensino e de outra Lei de Diretrizes e Bases de 

Educação Nacional de 1961, que estabelecia ajuda financeira às escolas da rede 

privada. Porém, foi no período de 1964 até 1985, quando o Brasil foi governado pelo 

regime militar, que se acentuou o descomprometimento com o financiamento da 

educação pública (GERMANO, 2000). 

 
Esse quadro evidencia alguns dos motivos pelos quais o Estado se 
desobrigou de investir na educação pública, bem como em outras políticas 
sociais. Diga-se de passagem, que essa foi uma das continuidades da 
política educacional ao longo de todo o período ditatorial. Na verdade, 
buscava-se evitar a subtração de recursos destinados diretamente ao 
capital e à “Segurança Nacional” (grifo do autor) [...] Com efeito, os 
governos militares tentaram não somente se desincumbir de financiar a 
educação pública e gratuita, mas também cuidaram de estabelecer as 
condições legais que permitissem a transferência de recursos públicos para 
a rede particular (GERMANO, 2000, p. 195-196). 
   

Tais fatos preparam o caminho para a privatização do ensino, principalmente, 

nos níveis médio e superior. Foi exatamente no período em que o Brasil foi 

governado por militares que as empresas ligadas à educação se expandiram e se 

tornaram lucrativas. 

A problemática atinente à educação é conhecida pela sociedade. Barroso 

explica que existe uma crise no modelo e que será necessário “reforçar a dimensão 

pública da escola pública, o que obriga a reafirmar os seus valores fundadores 

perante a difusão transnacional de uma vulgata neoliberal que vê no serviço público 

a origem de todos os males da educação e na sua privatização a única alternativa” 

(2005, p. 746). 

O mesmo autor prossegue e defende: 

 
[...] que a falência actual do modelo de regulação burocrático-profissional, 
que serviu de base à expansão da escola pública no passado, obriga a 
procurar novas formas organizativas (pedagógicas e educativas) e novas 
modalidades de regulação e de intervenção (BARROSO, 2005, p. 746). 
 

Portanto, será necessário ter a escola como uma unidade permitindo decisões 

coletivas, concebendo-a como um espaço que abrace a diversidade (BARROSO, 

2005). O papel do Estado será assegurar a manutenção da escola, porém não de 

forma exclusiva.  

 
É este o grande desafio que se coloca a todos os que continuam a acreditar 
na necessidade de provermos coletivamente um serviço público que 
garanta o pleno direito à educação e o acesso a uma cultura comum para 
todas as crianças e jovens, em condições de equidade, de igualdade de 
oportunidades e de justiça social (BARROSO, 2005, p. 747). 
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Independentemente de qualquer condição ou circunstância, torna-se 

indispensável que o Estado, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, tome 

providências em prol da inserção e da permanência de crianças e adolescentes na 

sala de aula. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) proclama na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (1948), já no seu preâmbulo, a preocupação, além da 

dignidade do ser humano, também o respeito aos direitos humanos, 

desenvolvimento de relações amistosas entre as nações com o ensino e a 

educação: 

 
Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é 
da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. 
Agora, portanto, como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e 
todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da 
sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do 
ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e 
liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância 
universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, 
quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 
 

A Constituição Federal (1988) declara que educação é direito de todos e 

dever do Estado e da família, e deverá ser promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim 

sendo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e nossa Carta Magna 

preconizam que a educação deve ser ideal comum e direito de todos. Em vista 

disso, a escola deve ser um instrumento capaz de oferecer todas as oportunidades 

para o pleno desenvolvimento dos jovens. 
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Quadro 02 - Principais políticas públicas educacionais direcionadas para inclusão do jovem no 

mercado de trabalho.  

Planos de Qualificação 

Profissional 

-Plano Nacional de Formação Profissional (PLANFLOR); 

-Plano Nacional de Qualificação (PNQ); 

Programas de Qualificação 

Profissional 

-Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM); 

-Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos (PROEJA). 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

As políticas públicas educacionais com intencionalidade de inclusão do jovem 

no mercado de trabalho aqui apontadas foram retomadas a posteriori. 

O Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR), foi elaborado 

e colocado em prática no período referente ao governo Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2003), e o Plano Nacional de Qualificação (PNQ), preparado e implementado 

no governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011). Ambos os planos foram 

financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).  

Os programas PROJOVEM e PROEJA foram criados no governo Luiz Inácio 

Lula da Silva. O primeiro programa visava ampliar o atendimento aos jovens 

excluídos da escola e da formação profissional e reintegrá-los ao processo 

educacional, promovendo sua qualificação profissional. O PROEJA foi uma decisão 

governamental para atender à demanda de jovens e adultos pela oferta de educação 

profissional técnica de nível médio e, teve inicialmente como base de ação a Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Os planos e programas de 

qualificação profissional foram retomados com mais detalhes em tópicos específicos. 

Em resumo, estar preparado para enfrentar o mercado de trabalho em 

constante mutação é o desafio das novas gerações e, exigirá educação. Para 

entender melhor o tema, na sequência foi abordada a educação e seus reflexos para 

o mercado de trabalho.  

 

2.4.2 A Educação e seus reflexos para o mercado de trabalho 

A educação de caráter geral, clássica e científica foi direcionada às elites 

dirigentes e Frigotto (1996), quando aborda a educação como campo social de 

disputa declara que 

 
A educação, quando apreendida no plano das determinações e relações 
sociais e, portanto, ela mesma constituída e constituinte destas relações, 



45 

  

 

 

 

apresenta-se historicamente como um campo da disputa hegemônica. Esta 
disputa dá-se na perspectiva de articular as concepções, a organização dos 
processos e dos conteúdos educativos na escola e, mais amplamente, nas 
diferentes esferas da vida social, aos interesses de classe (p.25). 
 

 Porém, com o avanço da industrialização, a exigência de um novo tipo de 

trabalhador foi tomando corpo. Além de disciplina, era preciso conferir-lhe o domínio 

de um ofício, um novo tipo de saber, menos especializado, mas suficiente para lhe 

garantir um pouco de mobilidade entre empresas, tanto interna quanto 

externamente. Assim, a formação para o trabalho passou a significar formação 

profissional (Vieira; Luz, 2005). 

As autoras defendem a educação como condição para o exercício da 

cidadania: 

 
[...] a educação exerce dupla função de socializar os indivíduos e 
disseminar os conhecimentos. Com o advento da ciência moderna e do 
Estado Moderno, a escola tornou-se o lócus da educação, assumindo a 
função de instrumento de conquista da liberdade, participação e cidadania, 
garantindo, ao mesmo tempo, o processo econômico. As teorias 
econômicas aproximaram a educação do projeto capitalista e chamaram o 
Estado a participar dessa ação, facilitando e até mesmo impondo a toda a 
população trabalhadora a necessidade de aprender questões básicas como 
ler, escrever e realizar operações matemáticas, como forma de disciplinar a 
mão-de-obra (mercadoria) para a produção (VIEIRA; LUZ, 2005, p. 94). 

 
O tema educação profissionalizante, ou seja, aquela que prepara o jovem 

para o primeiro emprego vem despertando interesse e sendo tratada com mais 

cuidado. Uma vez que existe a necessidade de ser pensada a partir das 

características do mercado de trabalho da região, tendo como aliado políticas de 

emprego e por um longo período de tempo foi focada especificamente na 

industrialização, buscando, com isso, o crescimento econômico. 

Tiago Antônio da Silva Jorge (2009), justifica e explica sobre a qualificação:  

 
[...] a adoção de uma política econômica voltada para a industrialização 
sendo apontada como principal forma dos países subdesenvolvidos 
alcançarem um desenvolvimento capitalista pleno. Através da 
industrialização seria possível promover o desenvolvimento tecnológico e o 
aumento da capacidade do mercado interno por meio do modelo de 
substituição de importação. A educação, nesse contexto, apresenta-se 
como elemento central no processo de desenvolvimento, uma vez que o 
processo de industrialização traria a necessidade de uma mão-de-obra 
melhor qualificada (p. 43). 
 

A discussão sobre a educação é elemento fundamental e já foi utilizada para 

explicar o desenvolvimento econômico com grande destaque no mundo capitalista, 

principalmente na segunda metade do século XX.  
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Em um contexto marcado pela ideologia do nacional desenvolvimentismo, a 
Teoria do Capital Humano (TCH) surge como uma forma de embasamento 
do discurso da educação como meio de distribuição de renda e ajuste 
social, tornando-se um instrumento de grande importância para que os 
países subdesenvolvidos possam alcançar o desenvolvimento desejado 
(JORGE, 2009, p. 43). 
  

A teoria do capital humano parte do pressuposto de que cada pessoa, na 

produção é uma combinação de esforço físico e educação ou de capacitação. 

Considera o indivíduo produtor de suas próprias habilidades de produção, por isso 

denominava investimento humano como o fluxo de despesas que o próprio indivíduo 

devia efetuar em educação para aumentar a sua produtividade. (JORGE, 2009). 

Logo, a teoria do Capital Humano contemporiza a responsabilidade da 

empregabilidade ao trabalhador e 

 
[...] transfere a responsabilidade do desemprego para o fato do trabalhador 
não se adequar às exigências de qualificação colocadas pelo novo 
paradigma produtivo. Seria como se houvesse oferta de trabalho para toda 
a população economicamente ativa, cabendo ao trabalhador adequar-se às 
exigências da oferta de emprego. Essa análise é embasada na Teoria do 
Capital Humano (JORGE, 2009, p. 33). 
  

Em suma, ao investir na sua educação, o indivíduo se torna mais atrativo para 

o mercado de trabalho e está apto a ocupar um posto de serviço. Desse modo, a 

educação contribui para melhorar a produtividade e a partir dessa premissa a 

qualificação se configura como instrumento de ajuste social e de distribuição de 

renda. 

Para se falar em educação no Brasil tornou-se necessário analisar os seus 

contornos, porque não se pode ignorar, também, que a situação socioeconômica 

influencia diretamente e Cury (2002) explica:  

 
Sabemos todos que a distribuição de renda e da riqueza no país determina 
o acesso e a permanência dos estudantes na escola. Sabemos também que 
o aumento da permanência de estudantes na escola depende da realização 
do direito ao saber, sob um padrão de qualidade possível de ser 
incrementado. E sabemos também que não se deve exigir da escola o que 
não é dela, superando a concepção de uma educação salvífica e redentora. 
[…]. Considerar este contexto socioeconômico descritiva e analiticamente, 
vê-lo como suscetível de superação por meio de políticas sociais 
redistributivas e considerar a situação da educação escolar enquanto tal são 
princípios metodológicos indispensáveis para uma análise adequada das 
políticas educacionais (p. 169).  

 
Assim, deixa claro o cuidado necessário para abordar o tema educação, antes 

de qualquer outro contexto deve ser considerada a possibilidade de existirem 

desigualdades sociais. 
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Aguillera (2013), descreve a educação para a carreira, e alega que como tal o 

conceito é recente no Brasil. Define como uma modalidade de orientação que deve 

ser desenvolvida de forma sistemática no âmbito escolar. “As práticas voltadas ao 

desenvolvimento humano nesse campo no país são mais conhecidas como 

Orientação Vocacional e/ou Profissional” (p. 32). 

 
Mesmo nos países que investem em práticas de Educação para a carreira e 
na preparação dos jovens para o trabalho, o enfrentamento dessas 
exigências tem se revelado em grande desafio, pois demanda mais que a 
reponsabilidade individual e coletiva para se engajar em práticas que 
favoreçam o sucesso profissional. Essa é uma questão atrelada às 
conjecturas econômicas, políticas e sociais, e que se agrava junto às 
classes mais pobres cuja necessidade de sobrevivência leva ao trabalho 
precoce, evidentemente pouco qualificado, na maioria das vezes mal 
remuneradas e em condições precárias, que desencadeia prejuízos à 
trajetória escolar e à qualificação profissional. [...] E, num legado que parece 
passar de geração em geração (AGUILLERA, 2013, p. 33-34). 
 

A questão desfavorável foi descrita como um círculo, sempre com muitas 

dificuldades e, que este quadro exige e precisa ser enfrentado pela sociedade. No 

capitalismo existe uma diferença entre as classes sociais cujas desigualdades 

sociais têm se acentuado por conta do processo de globalização. A introdução de 

tecnologia e a mecanização do processo de trabalho, dentre outros fatores, tem 

causado desemprego, o que acentua ainda mais o desiquilíbrio. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) revelou que há déficit de 

empregos decentes, bem como que houve um aumento dos índices mundiais no 

desemprego juvenil e, ainda, que no Brasil precisam ser computados os números do 

trabalho infantil.  

 
[…] a participação da juventude nos principais indicadores de mercado de 
trabalho. Segundo o relatório da OIT, a crise econômica tem afetado a 
população jovem (de 15 a 24 anos) em maior medida do que os adultos, de 
modo que, pela primeira vez na década, a taxa de desocupação entre os 
jovens chegou bem próximo dos 20%, representando o triplo da média de 
desocupação entre os adultos acima de 24 anos. De 2016 para 2017, a taxa 
de desocupação para esse contingente populacional aumentou 0,6 p.p. (de 
18,9% para 19,5%), além de um ligeiro incremento na taxa de participação. 
Como resultado, praticamente um em cada cinco jovens na região que 
procuram por emprego não consegue encontrar. Em números absolutos, o 
montante de jovens desocupados elevou-se de aproximadamente 9,8 para 
10,2 milhões em toda a América Latina em 2017 (SILVA, 2018, p. 76). 

 
Diante dos entraves existentes, uma das possibilidades para se equalizar o 

problema é a implementação efetiva da Lei da Aprendizagem. 

Dessa maneira, o Estado proporciona a ponte necessária para que o jovem 

possa trabalhar estudando de forma protegida. Com aulas teóricas e práticas em 
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empresa conveniada com a instituição que ministra o curso. Será realizado 

profissionalmente na área de ofício, mediante contrato e monitoramento da 

instituição formadora. Esse monitoramento tem o condão de fiscalizar e proteger os 

direitos do adolescente, preservando e garantindo seu desempenho escolar 

(AGUILLERA, 2013, p.35). 

Nesse mesmo sentido Correa corrobora com o entendimento de Aguillera e 

acrescenta que o direito a profissionalização se exercita, inicialmente na escola com 

o desenvolvimento intelectual, as habilidades adquiridas serão testadas e 

necessárias no futuro para o desempenho profissional (2016, p. 17). 

Dessa forma, é primordial refletir sobre os limites e possibilidades dos planos 

e programas de qualificação para o trabalho e melhorar o intelecto dos jovens. 

Porque para efetivar a tão necessária transformação social será necessário colocar 

em prática os programas como já criados e referenciados e outros como o Plano 

Nacional de Qualificação do Trabalhador e o Plano Nacional de Qualificação.  
 
Com efeito, deixar de dar educação às nossas crianças, adolescentes e 
jovens compromete sua empregabilidade futura e a possibilidade de auferir 
uma remuneração que possa garantir as condições concretas para ter uma 
vida digna, de modo que o “mínimo existencial” abarca também o conceito 
de trabalho decente, como formulado pela OIT, que se assenta em quatro 
pilares principais: a observância dos direitos fundamentais, o direito de ter 
trabalho como fator de desenvolvimento, a proteção social e o diálogo social 
(GEMIGNANI, T; GEMIGNANI, D., 2011, p. 51). 
  

Para cumprir direito fundamental, o sistema educacional deve proporcionar 

além da qualificação, oportunidades de desenvolvimento físico e intelectual, em 

diferentes dimensões, preocupando-se em promover valores sociais, respeito aos 

direitos humanos e a diversidade, além da participação na vida pública. 

Concretizando assim a garantia constitucional de proteção do direito individual. 

Não se pode focar unicamente na preocupação de que o trabalhador precisa 

manter-se competitivo no mercado de trabalho. Ou seja, ser o indivíduo o único 

responsável em adquirir as competências necessárias para ampliar suas 

possibilidades de emprego, driblando um contexto bem mais excludente. 

Para que o Estado possa colocar em práticas as políticas públicas, 

especificamente do programa Jovem Aprendiz, que se vincula ao ensino 

profissionalizante, será necessário utilizar instituições privadas, como detalhadas a 

seguir.  
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2.5 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A aprendizagem concomitante com a oportunidade de trabalho para os jovens 

pode representar um grande avanço na proteção dos adolescentes, conforme a 

Constituição Federal de 1988 e a respectiva legislação protetiva, ECA e o Estatuto 

da Juventude, que tratam do tema, especificamente no que se refere à exploração 

do trabalho.  

Entre 1970 e 2000, muitas iniciativas em prol da formação profissional se 
desenvolveram em um cenário de intensificação da globalização e pelo 
desenvolvimento da Constituição de 88, que passa a considerar a 
qualificação como um direito do cidadão, isso devido às pressões sindicais 
e de diferentes movimentos populares. No entanto, novos retrocessos 
surgem em meados da década de 1990, pois a política neoliberal brasileira 
inicia um devastador corte nos investimentos em saúde, infraestrutura e 
educação, refletindo diretamente nos projetos de qualificação profissional. 
Com a onda neoliberal, conceitos novos surgem na agenda do governo 
federal: flexibilidade, formação de competências, empregabilidade e 
parcerias público-privadas com a consequente diminuição do Estado no 
provimento de políticas públicas (MOURA, 2018, p.27). 
   

A formação profissional dos jovens deixa de ser uma exclusividade estatal. No 

governo de Fernando Henrique Cardoso, por iniciativa de Ruth Cardoso, teve início 

a capacitação profissional destinada aos jovens. Foram elaborados os projetos e 

programas direcionadas a erradicação do trabalho infantil, especificamente o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e o Programa de Saúde do 

Adolescente e do Jovem (MOURA, 2018).  

Existem dois segmentos de educação profissional, o primeiro formado pela 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica; suas unidades passaram por 

diversas transformações, até a constituição dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica (Cefet), agora denominados Institutos Federais de Educação (IFE). O 

outro vetor de educação profissional, na área industrial, passou a ser o SENAI, 

criado em 1942, primeira entidade formadora do que depois veio a ser o Sistema S 

(ARAUJO; LIMA, 2014). 

O Sistema S é composto por instituições não estatais e essenciais para a 

efetiva aplicação das políticas públicas de emprego. Consideradas formadoras, 

preocupam-se em dar autonomia à aprendizagem (AGUILLERA, 2013, p. 35). O 

Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional da 

Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional da Aprendizagem Rural 

(SENAR), Serviço Nacional da Aprendizagem do Transporte (SENAT) e Serviço 
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Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) são algumas das 

instituições parceiras capazes de gerir o ensino profissionalizante cuja gestão se dá 

de forma privada, embora o financiamento advenha majoritariamente de 

contribuições paraestatais. Formadas a partir da década de 1930, essas entidades 

sempre atuaram independentemente do executivo federal, sendo sua gestão 

hegemonizada pelas confederações patronais (CARDOSO, 2006). 

Segundo Müller (2009), a partir de 1942 houve mudanças significativas no 

ensino profissionalizante. Foram editadas leis sob o escudo do pensamento de que 

o trabalho seria o “restaurador e mantenedor da ordem e das virtudes, pelo então 

ministro da educação e saúde pública, Gustavo Capanema”. Acrescenta que a 

reforma serviu para oficializar a seletividade e o controle político-ideológico, 

elitizando ainda mais o ensino, “estabelecendo leis específicas à preparação 

intelectual ou formação de mão-de-obra para atendimento das necessidades do 

mercado” (p. 6). 

Conhecida como ´Reforma Capanema´ foi aprovada a seguinte legislação:   

 • Decreto-Lei 4048 de 22/01/1942 - Lei Orgânica criando o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI).  

• Decretos-Leis 8621 e 8622 de 10/01/1946 – criando o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC). Posteriormente são criados outros serviços 

SENAT e o SENAR que formaram o denominado “Sistema S”. 

Müller(2009), no seu relato sobre o SENAI escreve que a “reforma no ensino 

profissionalizante e a própria criação do Sistema S tiveram o aspecto indiscutível de 

tentar engajar as indústrias na tarefa de qualificar não apenas seus funcionários, 

mas também os filhos destes” (p. 7).  

Para subsidiar a manutenção do sistema S, a Constituição Federal em seu 

artigo 149, prevê contribuições sociais visando o interesse das categorias 

profissionais em comento (BRASIL, 1988). 

Castro (2006), explica que para traçar o perfil da educação profissional no 

Brasil é necessário transcender os conceitos. 

 
[…] é preciso ir além das definições convencionais de cursos e de agências 
formadoras. Há enormes diferenças de níveis e modalidades em que são 
oferecidos os cursos. A rigor, não se sabe onde termina a formação e onde 
começam as atividades de lazer e de desenvolvimento pessoal. Igualmente 
confusa é a imbricação da educação acadêmica com a preparação para 
ocupações. Isso porque também desenvolvemos nosso intelecto 
aprendendo ofícios, ao mesmo tempo em que os próprios ofícios requerem 
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a latitude de visão a que, por exemplo, a humanidade conduz. Portanto, 
muita educação acadêmica é parte da formação necessária para um ofício e 
muito do que passa por acadêmico é igualmente profissional – por exemplo, 
como usar um computador (p. 182). 
 

O mercado da formação profissional no Brasil, além do que está previsto em 

lei, oferece cursos e treinamentos que podem ser considerados profissionalizantes, 

pois de muitos modos ajudam a construir ou melhorar a empregabilidade dos 

indivíduos. Tal possibilidade potencializa as chances de entrar e progredir no 

mercado de trabalho.  

 
Pode-se, em princípio, entender esse conjunto como um não-sistema 
invisível. É um não-sistema por se tratar de uma coleção desconexa e 
heterogênea de instituições e cursos, enlaçados em tramas informais e 
paralelas, mas raramente orientadas por uma visão de conjunto do próprio 
segmento ou por políticas públicas. É invisível para fins de estatísticas 
oficiais e políticas públicas, ainda que suas principais agências operem há 
mais de 60 anos (CASTRO, 2006, p. 183) 
 

O autor prossegue asseverando que o não-sistema funciona pelas regras do 

mercado, embaralhadas com a atuação do Estado que subsidia a maior parte da 

oferta de formação desde 1940. Funciona porque oferece uma resposta razoável ao 

perfil da economia e ao mercado de trabalho no país (CASTRO, 2006).  

Os Ss, além da aprendizagem, oferecem também, cursos com menor duração 

(20 a 80 horas) e representam cerca de 90% do total de matrículas no sistema. O 

Senai e o Senac, desde os anos 1970, oferecem formação técnica de nível médio e, 

no final dos anos 1990, entram no ramo do ensino superior (CASTRO, 2006). 

 O perfil dos alunos que participam da qualificação do sistema foi classificado 

por Castro (2006) em três grupos: 

I- Um pequeno grupo de adolescentes até 18 anos de idade, muitos ainda 

cursando o ensino médio, concentrados na aprendizagem e cursos técnicos;  

II- Uma grande massa de jovens entre 18 e 30 anos, desocupados, 

trabalhadores informais ou formais que querem melhorar profissionalmente. São 

demandantes da formação por iniciativa e às custas próprias; e 

III- Outro igualmente amplo contingente de trabalhadores entre 20 e 40 anos, 

vinculados a empresas e entidades que patrocinam seu treinamento nas escolas ou 

locais de trabalho (p.190). 

Importante destacar a participação feminina: “no Senac; 60% do alunado são 

mulheres; no Senai, a participação feminina está na casa dos 30%, podendo ser 

muito maior em áreas como vestuário e moda” (CASTRO, 2006, p. 190). 
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O perfil socioeconômico do público do sistema está concentrado nas 
classes C/D. No Senac, por exemplo, 54% têm renda familiar até 6 salários- 
mínimos (SM) e 74% se originam de escolas públicas [Senac (2004)]. O 
padrão varia, naturalmente, segundo o nível dos cursos, encontrando-se um 
perfil mais elevado nos cursos técnicos e superiores, típico de quem  
conseguiu completar o ensino médio e continuar estudando. Mas há 
também clientelas em situação mais precária, atendidas principalmente pelo 
Senar e por linhas de atendimento comunitário das diversas entidades 
(CASTRO, 2006, p. 190). 
 

Tratou-se das variadas formas de educação e principalmente da formação 

profissional, situando-se na perspectiva do mercado de trabalho. Ainda, da 

importância e do estímulo para a formação que deve advir das políticas públicas, 

ofertando novas oportunidades por meio da Aprendizagem. Para prosseguir o 

desenvolvimento do presente estudo, abordou-se a proteção e o direito à educação 

estabelecidos na legislação nacional e na internacional.  

  

2.6 PROTEÇÃO E O DIREITO À EDUCAÇÃO DO JOVEM  

 

A sociedade não consegue sobreviver sem normas superiores de 

comportamento, ainda que subsistam em setores localizados soluções extralegais e 

extrajurídicas. Essa lei superior é a Constituição Federal, organismo vital da 

sociedade brasileira.  

A Carta Magna de 1988, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948 e uma variedade de outras legislações nacionais e internacionais, apresentam 

a educação como um elemento basilar dos direitos humanos mais essenciais. Ainda 

que todos os direitos fundamentais sejam igualmente importantes e inalienáveis, o 

direito à educação é reconhecidamente primordial, pois permite que cada pessoa 

conheça, acesse e usufrua de seus direitos (BARROSO, 2005, p. 746).  

Sendo assim, a segurança do direito à educação é muitas vezes vista como 

uma condição imprescindível à garantia de outros direitos. Posto que não é 

suficiente ter acesso à escola, será necessário permanecer nela, em tempo 

suficiente e capaz de cumprir a formação adequada à cidadania e, ainda, para 

garantir uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de forma protegida. 
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2.6.1 Proteção do jovem na legislação brasileira 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, consigna que é dever do 

Estado, família e sociedade tratarem o jovem e o adolescente com absoluta 

prioridade e expressamente estabelece que: 

  
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
[...]   
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o 
disposto no art. 7º, XXXIII; 
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. 
(BRASIL, 1988).  
 

Nesse diapasão, além da proteção prevista na Lei maior, existem outras 

normas regendo o tema. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é a 

codificação que trata especificamente do social e legal que deve ser ofertado aos 

jovens do nosso país, dentro de um espírito de maior proteção e cidadania 

decorrentes da própria Constituição Federal. 

 O ECA foi aprovado pela Lei Federal n. 8.069 de 13 de julho de 1990 e traz 

regras, conceitos, abrangência e princípios (como os relativos à proteção integral e 

prioridade absoluta). O dispositivo deve ser observado e aplicado na íntegra em 

benefício das crianças e aos adolescentes. Portanto, pode-se afirmar que o 

legislador quis assegurar direitos e garantias para lhes possibilitar um futuro com 

consciência do seu papel em sociedade.  

Os aprendizes possuem proteção especial prevista no Estatuto da Criança e 

do Adolescente que dispõe: 

 
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes a pessoa, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 
1990). 
  

A partir do dispositivo protetivo citado e para melhorar a contextualização do 

tema em estudo, é importante situar o enquadramento previsto:  

 
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
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de idade.  
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 
este Estatuto as pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade 
(BRASIL, 1990). 

 

Ainda sobre a proteção integral à criança e ao adolescente preconiza em seu 

artigo 4º, parágrafo único e respectivas alíneas: 

 
Art. 4º é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 
a proteção à infância e à juventude (BRASIL, 1990). 

 
Explicitada a preferência de tratamento que se deve dispensar ao aprendiz. 

Pode-se asseverar que no Brasil os sistemas de proteção social são oriundos dos 

processos de industrialização e repousavam na capacidade contributiva dos 

assalariados, estes necessariamente vinculados ao mercado formal de labor. 

Assim, neste contexto, quando os jovens das classes populares se inserem 

no mercado formal de trabalho, contam com o sistema de solidariedade da 

Previdência Social, por meio do qual se sela uma espécie de pacto entre gerações: 

empregados ativos contribuindo para os inativos (AQUINO, 2009). 

Costa (2012), esclarece que os direitos fundamentais dos adolescentes 

brasileiros não encontram limites objetivos no sistema normativo vigente e que a 

realidade da adolescência brasileira tem muito que avançar.  

 
A realidade empírica, portanto, não pode ser confundida com a normativa, 
pois o fato de se afirmar que os direitos estão positivados não os faz existir 
na materialidade do contexto social. As produções culturais, inclusive as 
jurídicas e políticas, de acordo com o pensamento de Herera Flores, são 
ficções que se aplicam ao processo de construção da realidade. Isso não 
interfere no reconhecimento de seu valor instrumental. Entender os direitos 
humanos, sob uma visão complexa, requer uma compreensão 
contextualizada, a partir da qual será mais difícil ou mais fácil sua 
implementação (p. 12). 

 

Dessarte, trata-se de tema complexo e não se pode estudar somente um 

segmento social, uma vez que se faz necessário considerar os vínculos e as 

relações em um determinado espaço social concreto.  
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Os institutos abordados têm a finalidade de assegurar os direitos 

fundamentais da criança e do adolescente com normas protetivas diferenciadoras 

das aplicadas aos adultos, embasadas na Constituição e consignadas pelo ECA, 

conferindo-lhes proteção integral e prioridade absoluta.  

Para melhor compreensão e ante sua importância, embora de forma breve, 

necessário tratar da proteção no direito internacional.  

 

2.6.2 Proteção do jovem no direito Internacional 

A proteção internacional pode ser constatada na Convenção n. 138 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), que propõe as bases elementares a 

fim de abolir totalmente o trabalho infantil. Inicia considerando que chegou o 

momento (1973) de adotar um instrumento geral para proteção da criança e 

determina que paulatinamente se substituam os instrumentos vigentes, aplicáveis a 

setores econômicos limitados, na forma de uma convenção internacional. 

No Brasil, o Decreto Federal n. 4.134 de 15 de fevereiro de 2002 ratificou os 

termos da Convenção n. 138 da Organização Internacional do Trabalho, com a 

seguinte redação: 

 
Artigo 1º. Todo Membro, para o qual vigore a presente Convenção, 
compromete-se a seguir uma política nacional que assegure a abolição 
efetiva do trabalho de crianças e eleve, progressivamente, a idade mínima 
de admissão ao emprego ou ao trabalho a um nível que torne possível aos 
menores o seu desenvolvimento físico e mental mais completo (BRASIL, 
2002). 
  

Portanto, ao ratificar a referida Convenção, o país se compromete a adotar 

uma política nacional que assegure a efetiva abolição do trabalho infantil.  

No parágrafo seguinte, observam-se os parâmetros mínimos que devem ser 

adotados pelos países que absorverem, em seu ordenamento jurídico, a referida 

norma. 

Artigo 2º. Todo Membro, que ratifique a presente Convenção, deverá 
especificar, em uma declaração anexa à sua ratificação, a idade mínima de 
admissão ao emprego ou ao trabalho em seu território e nos meios de 
transporte registrados em seu território; à exceção do disposto nos artigos 4 
e 8 da presente Convenção, nenhuma pessoa com idade menor à idade 
declarada, deverá ser admitida ao emprego ou trabalhar em qualquer 
ocupação (BRASIL, 2002). 
  

Correa (2016), aduz que a idade que trata o artigo segundo da convenção 

não deverá ser “inferior à de conclusão do período de escolaridade obrigatória 
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(grifo do autor), nem a 15 anos de idade admitida, porém, a fixação de uma idade 

inicial de 14 anos na hipótese de as condições econômicas e educacionais do país 

não permitirem a adoção de limite de idade superior” (grifo no original, p.12). 

A exceção que especifica o artigo é detalhada por Correa (2016), que 

expressamente diz: 

A Convenção prevê, ainda, a possibilidade de o Estado-parte, devido a suas 
insuficientes condições econômicas, limitar, inicialmente, o alcance da 
Convenção, mediante declaração anexa ao ato de ratificação (grifo do 
autor) em que se especifiquem os ramos de atividade e tipos de 
empreendimento aos quais serão aplicáveis os seus dispositivos (arts. 4º e 
5º). Uma das possibilidades de exclusão, expressamente referida na norma 
em comento, é o trabalho em empreendimentos familiares, de pequena 
escala, que produzam para o consumo local e não façam uso regular de 
empregados (art. 5º e 3º) (grifo no original, p.12). 
 

O autor esclarece que as exclusões poderão ser consignadas uma única vez, 

bem como que a comissão de peritos em aplicação de convenções e 

recomendações da OIT, tem observado o fato de que os países têm limitado o 

alcance com leis ao trabalho doméstico e no âmbito familiar. Que tal conduta 

compromete a eficácia da norma internacional. A conta é alta, uma vez que 67,5% 

(sessenta e sete e meio por cento) do total do trabalho infantil encontrado no mundo 

está concentrado na faixa dos 07 aos 17 anos, no âmbito familiar e não remunerado 

(CORREA, 2016, p. 13).  

No artigo 6º existe previsão para o trabalho a ser executado num contexto de 

educação vocacional ou técnica: 

  
A presente Convenção não se aplicará ao trabalho efetuado por crianças e 
adolescentes nas escolas de ensino geral, profissional ou técnico ou em 
outras instituições de formação profissional, nem ao trabalho efetuado por 
pessoas de pelo menos quatorze anos de idade, nas empresas, sempre que 
tal trabalho seja executado segundo as condições prescritas pela autoridade 
competente, mediante prévia consulta às organizações interessadas de 
empregadores e trabalhadores, quando tais organizações existirem, e seja 
integrante de:  
a) um curso de ensino ou de formação cuja responsabilidade esteja nas 
mãos de uma escola ou instituição de formação profissional;  
b) um programa de formação que se desenvolva inteira ou 
fundamentalmente em uma empresa, e que tenha sido aprovada pela 
autoridade competente; ou c) um programa de orientação, destinado a 
facilitar a escolha de uma ocupação ou de um tipo de formação (BRASIL, 
2002).  

  
Assim, a Convenção n. 138 admite o trabalho do menor em alguns casos, e 

no seu artigo sétimo complementa o anterior fazendo expressa menção ao limite de 

idade:  
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Artigo 7º 1. A legislação nacional poderá permitir o emprego ou trabalho de 
pessoas de treze a quinze anos de idade, em trabalhos leves, com a 
condição de que estes:  
a) não sejam suscetíveis de prejudicar a saúde ou o desenvolvimento dos 
referidos menores; e  
b) não sejam de tal natureza que possam prejudicar sua frequência escolar, 
sua participação em programas de orientação ou formação profissionais, 
aprovados pela autoridade competente, ou o aproveitamento do ensino que 
recebem.  
2. A legislação nacional poderá também permitir o emprego ou o trabalho de 
pessoas de quinze anos de idade pelo menos, ainda sujeitas à obrigação 
escolar, em trabalhos que reúnam os requisitos previstos nos itens a e b do 
parágrafo anterior. 
3. A autoridade competente determinará as atividades nas quais o emprego 
ou trabalho, em conformidade com os parágrafos 1º e 2º do presente artigo, 
poderá ser autorizado, e prescreverá o número de horas e as condições em 
que tal emprego ou trabalho poderá ser realizado. 4. Não obstante, os 
dispositivos dos parágrafos 1º e 2º do presente artigo, o Membro que se 
tenha amparado nos dispositivos do parágrafo 4º do artigo 2º, poderá, 
durante o tempo em que continue invocando os mesmos dispositivos, 
substituir as idades de treze e quinze anos, no parágrafo 1º do presente 
artigo, pelas idades de doze e quatorze anos, e a idade de quinze anos, no 
parágrafo 2º do presente artigo, pela idade de quatorze anos (BRASIL, 
2002).  

 

A convenção autoriza o trabalho de adolescentes a partir de 13 anos de 

idade, desde que este seja leve e não ofereça risco a sua saúde e desenvolvimento, 

ainda, se não prejudicar o desempenho e a frequência escolar. Correa (2016), 

afirma que convenção tem por escopo assegurar às crianças e adolescentes o 

direito à educação em sua concepção mais ampla, garantindo acesso, frequência e 

aproveitamento escolar. 

Outra Convenção da OIT, a de número 182, foi convocada em Genebra pelo 

Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho. Reunida 

naquela cidade em 1º de junho de 1999 em sua octogésima sétima reunião, desta 

feita tendo em vista a necessidade de adotar novos instrumentos para a proibição e 

eliminação das piores formas de trabalho infantil. 

Os estados que ratificarem a referida convenção devem eliminar totalmente 

as piores formas de trabalho infantil, expressamente legislando: 

 
Artigo 3º. Para efeitos da presente Convenção, a expressão "as piores 
formas de trabalho infantil" abrange: 
a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais 
como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a condição de 
servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o recrutamento forçado 
ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados; b) a 
utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a 
produção de pornografia ou atuações pornográficas; 
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a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de 
atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, tais 
com definidos nos tratados internacionais pertinentes; e, 
d) o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, 
é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças 
(BRASIL, 2002). 
 

O Brasil aprovou o texto da referida convenção e, para cumprimento editou o 

Decreto Federal n. 6.481, de 12 de junho de 2008 regulamentando a proibição. O 

Decreto lista em itens os trabalhos prejudiciais com sua respectiva descrição, 

prováveis riscos e sua consequente repercussão à saúde. As atividades vão desde o 

trabalho com máquinas pesadas até a agricultura, pecuária, silvicultura, exploração 

florestal, pesca, indústria extrativa e trabalho doméstico (BRASIL, 2008). Segundo 

Correa (2016), essa lista é objeto de constante revisão, bem como compete a cada 

Estado elaborar e manter programas capazes de elidir as piores formas de trabalho 

infantil.  

Pela fragilidade do jovem aprendiz, ainda no âmbito da proteção, o Estado 

deverá implementar políticas públicas com a finalidade de inseri-lo no mercado de 

trabalho de forma protegida e harmônica com a escolarização, razão pela qual o 

próximo tema abordado foram políticas públicas de emprego. 

 

2.7 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO 

 

As Políticas Públicas podem ser compreendidas como um campo 

multidisciplinar de ações e processos do governo sobre as questões públicas. 

Assim, as Políticas Estatais são ações, metas e planos desenvolvidos pela 

Administração Pública com o objetivo de assegurar determinado direito, o bem-estar 

da sociedade e o interesse público (ALMEIDA, 2016). 

Afirma Secchi (2012), que a política pública é um conceito abstrato que se 

materializa, ou seja, fornece os instrumentos para promover as transformações, 

perfectibilizando as intenções e enfrentando o problema social a que se destina.  

As instituições não estatais merecem destaque no presente estudo e 

precisam ser consideradas, uma vez que estas instituições são essenciais para a 

efetiva aplicação das políticas de emprego. As mais conhecidas e expressivas 

compõem o Sistema S (todas já citadas nos itens anteriores) cuja gestão se dá de 

forma privada, embora o financiamento advenha majoritariamente de contribuições 

paraestatais. Existem, também, as empresas privadas de intermediação de mão de 
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obra, apesar de ser atribuição do Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar a 

prestação desses serviços pelo setor privado.  

Conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), há uma 

terceira frente de participação não estatal, interna ao Sistema Público de Emprego 

Trabalho e Renda (SPETR): a incorporação de entidades da sociedade civil, em 

geral sindicais, como executoras das ações de emprego. No ano de 2000, a maior 

parte da execução cabia às entidades sindicais e as Organizações não 

Governamentais, superando o Sistema S, as escolas técnicas e as entidades 

educacionais especializadas (CARDOSO JUNIOR, 2006). 

Em consequência, as frentes de participação não estatal, especialmente 

aquelas do sistema S, possuem relevância de atuação, em especial quando se 

depara como o índice de desemprego entre os jovens. Os números da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-Contínua), do IBGE, aponta 

que o desalento8 atingia 600 mil pessoas entre os Jovens até setembro de 2015. A 

partir daí a recessão econômica ficou agravada e minou ainda mais os empregos 

entre os jovens desalentados. Houve uma expressiva elevação no desemprego 

entre os brasileiros mais jovens. Tal assertiva é sinal preocupante, porque o 

trabalhador que está entrando no mercado seria um dos últimos a desistir de 

procurar emprego se a economia estivesse em uma situação melhor. 

Para completar o entendimento sobre as políticas públicas, observando-se 

sempre a correspondência entre os jovens e sociedade em geral acerca desta etapa 

do ciclo de vida, ou seja, a adolescência, foi necessário abordar o papel do Estado.  

 

2.7.1 O papel do Estado na implementação das Políticas Públicas 

A realidade brasileira está marcada por transformações estruturais em 

âmbitos da economia, da política e da sociedade, por isso foi relevante levantar 

questões e apontar perspectivas que possibilitem o debate sobre o papel do Estado 

no planejamento governamental e nas políticas públicas como facilitadoras do 

desenvolvimento.  

Cardoso (2013), escreve que Estado moderno teve sua origem intimamente 

relacionada ao próprio início do modo capitalista de produção.  

 

 

8 Desalentados como sendo aqueles que sequer acreditam que encontrarão um emprego e já 
desistiram de procurar. 



60 

  

 

 

 

Por este motivo – que é também um ponto de partida importante para 
qualquer estudo sobre a natureza e as formas de ação do Estado na 
atualidade –, não é possível separar, senão para fins didáticos, as esferas 
do Estado e da economia, uma vez que alguns parâmetros definidores de 
um parecem ser também os da outra (p. 469). 

 
Importante apontar e esclarecer que existem fundamentos sobre os quais o 

Estado se sedimenta e, sobre os quais detém o monopólio que são: o uso da 

violência; a formulação das leis; a implementação e a gestão da moeda; e, ainda a 

arrecadação tributária (CARDOSO, 2013, p. 470).  

 
Em simultâneo, todos estes atributos estariam direta e 
correspondentemente referidos aos grandes fundamentos do próprio modo 
de produção capitalista, isto é: i) a garantia e a proteção da propriedade 
privada; ii) a confiança na validade e no cumprimento dos contratos; iii) a 
estabilidade do valor real da moeda; e iv) a regulação do conflito distributivo 
e a garantia de previsibilidade para a rentabilidade ou o cálculo empresarial 
privado. [...] Esta talvez seja uma forma de dizer, em uma frase, que o 
Estado moderno, em ambiente capitalista, ainda que possua algum raio de 
manobra para impor seus objetivos – supostamente refletindo um interesse 
racional, coletivo ou nacional –, não pode se movimentar para fora de 
alguns parâmetros definidores da sua existência (CARDOSO, 2013, p.470). 

   
O capitalismo exige que seus parâmetros sejam iguais e mundialmente 

aplicáveis. Cardoso explica que os fundamentos do Estado são sempre muito 

diferentes e variam conforme o território e a população, o que gera um descompasso 

entre o Estado e a economia, ou seja, entre o público e o privado (p. 470).  

Face ao exposto, cabe a cada sociedade organizada definir, no bojo de suas 

respectivas regras de operação política, os arranjos institucionais mais adequados 

ou satisfatórios para garantir trajetórias sustentáveis de desenvolvimento, para 

proporcionar o bem-estar econômico e social dos seus habitantes, de forma que 

perdure no tempo (CARDOSO, 2013, p. 472).  

 
As mudanças nas formas de atuação do Estado-nação ao entrementes 
evidenciam que este é, antes de tudo, um elemento intrínseco e 
indissociável a própria sociedade e a seu movimento histórico. As formas de 
atuação e interação do Estado e sua estrutura organizacional não devem 
ser entendidas como reflexo passivo da sociedade autorregulada pelos 
mercados nem como elemento autônomo e idealizado que determina a 
sociedade agindo como fonte primária do processo reprodutivo (CARDOSO, 
2013, p.471). 
 

Sob esse enfoque, Cardoso (2013), escreve que as políticas públicas “tendem 

a expressar, por sua vez, os movimentos contraditórios que se desenvolvem nos 

aparelhos de Estado e que é fruto de momentos e circunstâncias que colocam em 

disputa determinadas forças sociais no âmbito do Estado”. Assim, a política pública 
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não pode ser tratada com neutralidade, mas sim, ser vista como resultado dos 

movimentos e conflitos de um processo decisório que expressa, a cada momento, o 

resultado das influências e dos interesses da burocracia estatal, dos movimentos 

populares que atravessam o Estado e dos grupos sociais mais poderosos que detêm 

o poder econômico (p. 472). 

Assim, um bom programa precisa expressar o interesse da comunidade e 

beneficiar a coletividade. Ajustar as Políticas Sociais como parte do 

Desenvolvimento admitindo que seus projetos, programas, e ações são elementos 

essenciais e que constituem um investimento necessário, indispensável e prioritário.  

 

2.7.2 As Políticas Públicas de emprego no Brasil 

Primeiramente, será necessário dividir as políticas de emprego em ativas e 

passivas. As políticas ativas procuram elevar a demanda por trabalho, aumentando 

a chance de os trabalhadores garantirem sua colocação, ou seja, fazem as 

empresas contratarem mais. Pode-se exemplificar a política ativa mais popular como 

sendo a formação profissional, quanto mais qualificado maiores as chances de 

contratação (MENEGUIN, 2010). 

As políticas passivas buscam diminuir o número de desempregados, 

reduzindo a oferta de trabalho, ou seja, fazendo com que menos pessoas procurem 

emprego. Como exemplo, cita-se o adiamento do ingresso de jovens no mercado de 

trabalho (MENEGUIN, 2010). 

Para se falar em políticas públicas de emprego no Brasil, apesar de o 

surgimento ser recente, é necessário contextualizar o tema com um relato sucinto da 

sua implantação. As primeiras iniciativas do poder público no campo das políticas de 

emprego, segundo Silva (2012), estão associadas à depressão de 1929. Desde 

então, existe preocupação governamental para com a ampliação de novos serviços 

e Leis que protejam o trabalho assalariado.  

As políticas públicas de proteção ao trabalhador surgiram na década de 1960. 

Nesse tempo, houve um incremento populacional e grande êxodo rural que fizeram 

surgir os grandes centros urbanos, ocasionando um excedente de mão de obra nas 

cidades (CARDOSO JUNIOR, 2006). Nessa acepção “ o mercado de trabalho se 

estrutura de modo heterogêneo, propiciando a formação de um grande excedente de 

força de trabalho, marcado por intensa migração interna do campo para a cidade” 

(SILVA, 2012, p. 12). 
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Em um período em que a economia mundial vivia um surto de crescimento 
econômico sem precedentes, acreditava-se no Brasil que a melhoria das 
condições de vida da população seria consequência direta do crescimento 
econômico. O desemprego existente era entendido como uma imperfeição 
decorrente do baixo nível de desenvolvimento econômico que marcava o 
país. O predomínio dessa concepção parece explicar a quase ausência no 
Brasil de programas públicos de emprego e renda ainda no decorrer dos 
anos 1960 e 1970 (CARDOSO JUNIOR, 2006, p. 398). 
 

Destarte, verifica-se que houve um equívoco na análise da economia e do 

comportamento do desemprego no Brasil, que explica a fragilidade das políticas 

públicas de emprego.  

O presidente Castelo Branco promulgou a Lei Federal n. 4.923, em 23 de 

dezembro de 1965, que institui em caráter permanente, no Ministério do Trabalho e 

Previdência Social, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 

que registra suas admissões e dispensas por empresas abrangidas pelo sistema 

da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Em pleno regime militar, foi criado o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) Lei Federal nº 5.107 em 13 de setembro 1966 cujo objetivo era flexibilizar o 

processo de demissão dos trabalhadores. Porque até então, as indenizações eram 

pagas pelos empregadores e devidas pelo tempo de permanência do trabalhador no 

emprego, e aquele empregado que tivesse mais de dez anos de carteira assinada 

na mesma empresa, tinha sua estabilidade assegurada.  

O Brasil, em 1975, para atender as determinações da Convenção 

concernente à Organização do Serviço de Emprego, adotada pela Conferência em 

sua trigésima primeira sessão, São Francisco, 17 de junho de 1948, sob o n. 88, da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), cria o Decreto n° 76.403/1975, o 

Sistema Nacional de Emprego (SINE). Consequentemente, tinha por objetivo prestar 

serviços de intermediação de mão de obra, orientação profissional, qualificação 

profissional e organização de informações sobre o mercado de trabalho.  

Cardoso Junior (2006), explica que seu “financiamento se daria com recursos 

do FAD e sua estrutura seria erguida por meio de postos de atendimento mediante 

parceria entre o Ministério do Trabalho e governos estaduais” (p.11). Porém, em 

razão da precariedade da fonte de custeio do SINE e da descentralização de sua 

implantação, os resultados não foram os esperados. Dos serviços previstos, apenas 

a intermediação de mão de obra se consolidou. 
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Assim, as políticas públicas de emprego elaboradas nos anos 1960 e 1970 se 

orientaram muito mais no sentido de indenizar o trabalhador demitido do que no de 

fornecer alguma proteção efetiva ao trabalhador desempregado (CARDOSO 

JUNIOR, 2006). 

Silva (2012), assevera que houve dois fatos marcantes: a criação do seguro-

desemprego (Decreto-Lei nº 2.284 de 10 de março de 1986) e a redução da jornada 

de trabalho de 48 para 44 horas semanais em 1988. O primeiro assegurou garantia 

de renda aos trabalhadores desempregados e o segundo gerou vagas adicionais 

para estimular o crescimento econômico (p.50).  

A promulgação da Constituição Federal foi um acontecimento histórico para 

as políticas sociais brasileiras. Quanto às políticas de mercado de trabalho, o marco 

é a criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que permitiu a viabilização 

financeira da construção de um sistema público de emprego. 

No estudo publicado pelo IPEA, ficou expresso que as responsabilidades 

pelas políticas de emprego, trabalho e renda não são somente atribuições dos 

agentes públicos, mas também dos privados e daqueles não lucrativos. Porém, fica 

claro que tal divisão não existe no arcabouço legal brasileiro, tampouco define 

claramente seus limites e as respectivas atribuições (CARDOSO JUNIOR, 2006). 

Cardoso Junior (2006), explica que a matéria sempre foi da responsabilidade 

do Poder Executivo Federal, na figura do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse 

escreve que: 

[...] por meio de normas administrativas internas, construiu paulatinamente a 
arquitetura das políticas nacionais de trabalho e renda, ainda que na década 
de 1990 essas decisões passassem pelo crivo de uma instância de 
participação social (o Codefat) [...] os governos estaduais (na figura dos 
secretários de trabalho) fossem interlocutores sempre presentes. De outra 
parte, há uma completa separação entre os serviços públicos (em parte 
executados por sindicatos e entidades sem fins lucrativos) e aqueles 
serviços propriamente privados de emprego, trabalho e renda, apesar da 
previsão legal de que caberia ao poder público a regulação desses últimos 
(p.44). 

 

Assim, como produto final, tem-se uma mistura de normas que tratam da 

responsabilidade pela efetivação das políticas de emprego, das quais algumas são 

implantadas pelo governo federal. O Ministério do Trabalho e Emprego efetiva ações 

por meio das suas próprias unidades, ou seja, por intermédio das Delegacias 

Regionais do Trabalho (DRTs) e pelos Sistemas Nacionais de Emprego (SINEs), 

enquanto que as demais são executadas pelos estados e pelos municípios. 
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Após um panorama das questões relacionadas ao Brasil, especificam-se as 

políticas de qualificação como instrumentos para viabilizar a estruturação da 

educação profissional.  

 

2.7.3 Políticas de qualificação profissional  

Importante relembrar que a educação profissional existe no Brasil desde 

1940, quando foi criado o Sistema S., Porém, “tais experiências restringiam-se aos 

segmentos do mercado de trabalho formal e não se articulavam com outras políticas 

de emprego” (CARDOSO JUNIOR, 2006, p. 14). 

A título de esclarecimento e informação, menciona-se o trabalho educativo 

contido no ECA em seu artigo 68 e seus parágrafos que estabelecem: 

 
Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob 
responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem 
fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe 
condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. 
§ 1º Entende-se por trabalho educativo, a atividade laboral em que as 
exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do 
educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. 
§ 2º A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a 
participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter 
educativo (BRASIL, 1990). 
 

Abrange os adolescentes sem qualquer escolaridade, mas em condições para 

a educação profissional de nível básico. A atividade laboral não deverá se sobrepor 

às exigências pedagógicas e ao desenvolvimento pessoal e social do educando. 

Esse programa social terá por base o trabalho educativo, também oriundo de um 

processo de aprendizagem em nível de estágio (SOLANO, 2001), diferente, 

portanto, da aprendizagem objeto do presente estudo.  

Em 1995, o Ministério do Trabalho e Emprego, mediante a Secretaria de 

Formação e Desenvolvimento Profissional, criou o Plano Nacional de Formação 

Profissional (PLANFOR).  

 
Seu objetivo consistia em aumentar a oferta de educação profissional, de 
forma que atingisse, anualmente, pelo menos 20% da População 
Econômica Ativa (PEA). O público-alvo seria composto por desempregados, 
trabalhadores formais e informais, micro e pequenos produtores urbanos e 
rurais, jovens à procura de emprego, jovens em situação de risco social, 
mulheres chefes de família, portadores de deficiência, dentre outros 
(CARDOSO JUNIOR, 2006, p. 14). 

 
A partir da criação do plano nacional de formação profissional e dos 

investimentos em qualificação profissional, introduziu-se nas políticas de emprego a 
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preocupação com grupos marginalizados e discriminados no mercado de trabalho. 

“Essa ênfase não esteve restrita apenas à focalização do público atendido, 

estendendo-se ao desenvolvimento de metodologias diferenciadas de qualificação” 

(CARDOSO JUNIOR, 2006, p. 14).  

Silva (2012), entende que, no contexto da proposta do ensino deveria incluir 

qualificação, requalificação, especialização de trabalhadores e assessoria ao setor 

produtivo, bem como se caracterizar pela articulação de habilidades básicas, 

específicas e de gestão a serem ministradas em bases contínuas e modulares. 

Os planos estaduais de qualificação foram implantados e coordenados pelas 

secretarias estaduais de trabalho. Nesse sentido: 

 
[...] efetivamente estabelecia parcerias mediante convênios, termos de 
cooperação técnica e protocolos de intenção entre o Ministério do Trabalho 
e a rede de educação profissional do país, que compreende: i) sistemas de 
ensino técnico federal, estadual e municipal; ii) universidades públicas e 
privadas; iii) Sistema S; iv) sindicatos de trabalhadores; v) escolas e 
fundações de empresas; e vi) organizações não governamentais 
(CARDOSO JUNIOR, 2006, p. 14). 
 

O Planfor, em 2003, foi substituído pelo Plano Nacional de Qualificação 

(PNQ), cujo monitoramento e controle das ações foi mais efetivo, com carga horária 

mínima e conteúdos pedagógicos específicos para os cursos de qualificação 

profissional (CARDOSO JUNIOR, 2006). 

As políticas de qualificação profissional a partir do Planfor foram sucedidas 

pelo Plano Nacional de Qualificação. Segundo Silva (2012, p.115), tinha como 

substrato uma atualização da teoria do capital humano com a valorização da força 

de trabalho, aumentando a produtividade e garantindo a inserção competitiva do 

país no mercado internacional.  

 

2.7.4 Programas de geração de empregos  

Em 1991 promulgou-se a Lei Federal n. 8.352, que possibilitou a utilização 

dos recursos do FAT para programas de geração de emprego, trabalho e renda, 

incrementando as políticas públicas dirigidas para esse segmento.  

 
Os depósitos especiais abriram espaço para a implementação de novas 
políticas voltadas à geração de emprego e renda. Além disso, o poder do 
Codefat foi ampliado, ficando em suas mãos as atribuições relacionadas à 
definição de novas aplicações do FAT e à escolha de outros agentes 
financeiros aptos a operacionalizar os referidos empréstimos do fundo 
(CARDOSO JUNIOR, 2006, p. 15). 
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Os depósitos especiais aos quais se refere Cardoso Junior (2006), são 

aqueles instituídos pela Resolução 59 de 1994, ou seja, que deram origem aos 

Programas de Geração de Emprego e Renda do governo federal, que “tinham por 

objetivo oferecer alternativas de geração de emprego e renda e de inserção no 

processo produtivo por meio de estímulos à capacidade empreendedora e à busca 

da auto sustentação do empreendimento” (p. 15). 

Os Programas para Geração de Emprego e Renda: Proger urbano e Proger 

Rural financiam projetos para as respectivas áreas. O urbano para gerar emprego e 

renda por meio de linhas de crédito especiais associadas à assistência técnica e 

gerencial, para micro e pequenas empresas e empreendedores, formais e informais, 

assim como para cooperativas e associações de trabalhadores. O Proger rural com 

o objetivo de desenvolver as atividades rurais e de fomento à geração de trabalho, 

emprego e renda dos micro e pequenos negócios rurais. 

Inicialmente houve pouca adesão, ficando bem abaixo das expectativas, por 

conta dos entraves burocráticos criados pelas instituições financeiras, que criavam 

muitos problemas para a liberação dos empréstimos, prejudicando os pequenos 

tomadores que seriam beneficiados pelo programa (CARDOSO JUNIOR, 2006). 

Apesar dos inconvenientes, Morais (2009), relata que o Proger proporcionou a 

liberação de créditos de forma democrática. Liberando créditos para setores que 

tradicionalmente não tinham acesso ou com dificuldades em obter crédito do sistema 

financeiro formal.  

A liberação dos créditos para financiamento de novos empreendimentos teve 

efeito positivo, porque expandiu as operações de crédito entre 1999 e 2005, porém, 

a taxa de sobrevivência desses empreendimentos não foi satisfatória. 

Para o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), foram 

destinados recursos do FAT, com a finalidade de fornecer apoio financeiro ao 

pequeno empreendedor agrícola e familiar. “O Pronaf tem conseguido atingir os 

objetivos de democratizar o crédito de forma bem melhor do que o Proger Rural, que 

apresenta redução ano a ano no número de operações de crédito” (CARDOSO 

JUNIOR, 2006, p. 16).  

O Conselho Monetário Nacional simplificou a liberação de créditos via Pronaf, 

mediante normas que tinham por objetivo precisar e dividir os diversos segmentos 

sociais que compõem o grande setor de economia familiar rural.  
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O Programa de Expansão do Emprego e Melhoria da Qualidade de Vida do 

Trabalhador (PROEMPREGO) foi criado em 1996. O Codefat liberou recursos para o 

BNDES, no âmbito do Programa de Expansão do Emprego e Melhoria da Qualidade 

de Vida do Trabalhador para fomentar empreendimentos de maior porte, visando 

ampliar a geração de novos empregos.  

Inicialmente o programa financiou empreendimentos nas áreas: “Transporte 

coletivo de massa; Saneamento ambiental; Infraestrutura turística; Obras de 

infraestrutura com vistas a melhoria da competitividade do país; e Revitalização de 

subsetores industriais em regiões com problema de desemprego” (CARDOSO 

JUNIOR, 2006, p. 16).  

Em 1999 ampliou-se sua abrangência para atingir a saúde pública, educação, 

projetos multissetoriais integrados, administração tributária, infraestrutura, comércio, 

serviços, exportação e também as pequenas e médias empresas (CARDOSO 

JUNIOR, 2006).  

Necessário listar o Protrabalho, que está “numa linha semelhante ao 

Proemprego, mas abrangendo apenas a área que compreende a Região Nordeste e 

o norte de Minas Gerais e que foi criado, em 1998” o Programa de promoção do 

emprego e melhoria da qualidade de vida do trabalhador na região nordeste e norte 

do estado de Minas Gerais (CARDOSO JUNIOR, 2006, p. 16). 

Percebe-se claramente que houve uma preocupação em relação à criação de 

linhas de créditos e programas visando promover a geração de empregos, porém 

não se encontram estudos que sinalizam a sua efetiva aplicação. 

Os programas de aprendizagem profissional e de estágio são responsáveis 

por injetar na economia até R$ 6,246 bilhões, com impacto de mais de R$ 15 bilhões 

no PIB. Foi o que constatou a pesquisa realizada pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (FIPE) e pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). 

De acordo com o levantamento, no país, cerca de 498,3 mil jovens estagiavam em 

2017, um número que cresceu 47,1% em relação a 2010 (339 mil estagiários). 

Desses, 292 mil recebem bolsa-auxílio. Outro dado divulgado pelo CIEE mostrou 

que 81% ajudaram a família em casa com os gastos enquanto trabalhavam.  
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2.7.5 O PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULO AO PRIMEIRO EMPREGO 

(PNPE) 

Para abarcar segmentos insuficientemente protegidos, em 2003, foi criado o 

programa PNPE visando alcançar segmentos descobertos pelos programas de 

emprego, até então, existentes. Diante do latente problema do desemprego juvenil, o 

governo lança o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE) para 

a Juventude, com a finalidade de inserir no mercado de trabalho os jovens, entre 16 

e 24 anos e de famílias de baixa renda e que, além disso, apresentavam pouca 

escolaridade (CARDOSO JUNIOR, 2006). 

Andrade (2005), menciona que o “panorama reduz o mercado formal de 

trabalho e torna o embate por uma vaga cada vez mais acirrado, exige escolaridade 

elevada e experiência formalizada, limitando o acesso ao trabalho e este se torna 

um universo cada vez mais restrito aos jovens” (p.1).  

Em síntese, as regras atuam de forma coercitiva, tanto nas relações sociais 

quanto nas de trabalho que subordinaram à aprendizagem aos costumes, regras e 

leis do grupo vêm de geração em geração, regulando valores, costumes e formas de 

pensar e agir. 

 
Ainda assim, é preciso considerar que aqueles que ingressaram no mundo 
produtivo ainda crianças, trocando os bancos escolares por um trabalho de 
características precárias, pouco aproveitam a experiência acumulada, pois 
as mudanças técnicas vão eliminando parte dessas tarefas. Como esse 
indivíduo não completou o ensino médio, a tendência é a de que se 
mantenha através de trabalhos mal remunerados, de forma que se 
estabelece um ciclo de perpetuação da pobreza, para eles e suas famílias 
(ANDRADE, 2005, p.1). 

 
O programa PNPE foi substituído pelo Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (PROJOVEM) com a Lei Federal 11.692, de 10 de junho de 2008. Destinado 

aos jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos, com o objetivo de promover sua 

reintegração ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu 

desenvolvimento humano (BRASIL, 2008). 

O Programa prevê as seguintes modalidades: 

I - Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo; 

II - Projovem Urbano; 

III - Projovem Campo - Saberes da Terra; e 

IV - Projovem Trabalhador (BRASIL, 2008). 
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A gestão do programa e sua execução estão descritas no artigo 3º da Lei 

Federal n. 11.692/2008 que expressamente prevê:  

 
Art. 3º A execução e a gestão do Projovem dar-se-á por meio da 
conjugação de esforços da Secretaria-Geral da Presidência da República e 
dos Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, observada a intersetorialidade, 
sem prejuízo da participação de outros órgãos e entidades da administração 
pública federal (BRASIL, 2008). 

 

Finalmente um programa pensado para a economia solidária cuja 

administração fica a cargo dos próprios trabalhadores, apesar de contar com poucos 

recursos e de ainda não ser evidente a sua inclusão no rol das políticas de emprego. 

O IPEA relaciona o programa como sendo o único em que não há relação de 

assalariamento. 

Apesar de existirem outros programas e políticas de emprego, o foco principal 

do presente estudo esteve no Jovem Aprendiz, uma vez que não é preciso ter 

experiência na área de atuação da empresa parceira, pois o programa serve 

exatamente para ensinar o adolescente a ter uma qualificação profissional e foi 

detalhado no tópico seguinte. 

 

2.8  A LEI DA APRENDIZAGEM 

Apesar de haver proibição do trabalho ao menor de 16 anos, existe previsão 

legal para a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho na condição de 

aprendiz a partir dos 14 anos. A aprendizagem é regulada pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), que passou por um processo de modernização com a 

promulgação das Leis nos 10.097, de 19 de dezembro de 2000, 11.180, de 23 de 

setembro de 2005, e 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

A Lei Federal n. 10.097, de 19 de dezembro de 2000, adequando-se às 

diretrizes da teoria da proteção integral, alterou os artigos da Consolidação das Leis 

do Trabalho que tratam do instituto da aprendizagem, concretizando dessa forma os 

preceitos da aludida teoria em benefício dos adolescentes.  

O artigo 429, da CLT traz um comando obrigacional destinado a todos os 

estabelecimentos e de qualquer natureza, ou seja, qualquer espécie de atividade 

econômica desenvolvida. Note-se que a lei unificou a obrigatoriedade de contratação 

de aprendizes, envolvendo todos os setores econômicos. Portanto, desde dezembro 
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de 2000, com a edição da lei, todos os estabelecimentos estão sujeitos a essa 

obrigação. Vejamos: 

 
Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a 
empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem 
um número de aprendizes equivalente a 5% (cinco por cento), no mínimo, e 
15% (quinze por cento), no máximo, dos trabalhadores existentes em cada 
estabelecimento cujas funções demandem formação profissional. 
(...) 
§ 1°. As frações de unidade, no cálculo da percentagem de que trata o 
caput, darão lugar à admissão de um aprendiz (BRASIL, 2000). 

 
Da análise do artigo 429, verifica-se que o legislador atribuiu duas obrigações 

ao empregador, quais sejam: empregar e matricular, enfatizando assim, a finalidade 

do instituto. Outra questão relevante diz respeito ao número de aprendizes a serem 

contratados por cada empresa, sendo que a norma estabeleceu percentual mínimo 

de 5% e máximo de 15%, fixando como parâmetro o número de empregados cujas 

funções demandem formação profissional. Em suma, como visto o artigo 429 da 

CLT está claro na medida em que identifica a existência de uma obrigação, o sujeito 

e o respectivo objeto.  

 A Lei da Aprendizagem conceitua aprendiz como sendo o jovem que estuda 

e trabalha, aliando formação prática para a profissão que está se capacitando. Para 

participar, os candidatos devem ter entre 14 e 24 anos, precisam ter concluído ou 

cursar o Ensino Fundamental ou Médio, e estar matriculado e frequentando 

instituição de ensino técnico profissional conveniada com a empresa (BRASIL, 

2000). 

Calsing (2016), afirma que o aprendiz é um empregado, porém a natureza do 

contrato é educacional e direcionada para a qualificação, ou seja, o método deve 

aliar trabalho e educação. 

Aquino (2009), tece uma análise quanto ao ingresso dos jovens no mercado 

de trabalho e afirma que o investimento em educação foi uma resposta do Estado 

para fornecer conhecimento e capacitação às novas gerações. Predomina a teoria 

de que os jovens não precisam entrar precocemente no mundo do trabalho, devendo 

se concentrar em estudar. Contudo, no passado não muito remoto, entendia-se que 

a educação não era tão necessária e os menores deveriam se concentrar no 

desempenho de tarefas com retribuição pecuniária. Portanto, corrobora a tese inicial, 

de que existem duas juventudes: aquela que se prepara para a vida adulta por meio 

da educação e outra que, como parte do proletariado, sequer é vista como jovem. 
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Maximo (2012), declara que a atividade laborativa sempre foi considerada 

como uma categoria de destaque no processo de construção da identidade e 

posicionamento enquanto cidadão, sendo elemento estruturante tanto psíquica 

quanto social. Diante desse contexto, é que o aprendiz necessita de políticas 

públicas de emprego efetivas, bem como de um satisfatório planejamento de ações 

estatais capazes de absorver a mão obra desse segmento. 

O programa da aprendizagem pode suprir a modalidade, porém necessita de 

rigorosa fiscalização, com o intuito de não permitir “situações de exploração 

mediante fraude, com aparência de bom direito. Impor condenações severas aos 

infratores, que correspondam à gravidade do problema social” (CALSING, 2013, p. 

36). A magistrada relata a judicialização de pedidos de indenização pelo desrespeito 

à formação dos adolescentes. 

Em vista disso, para evitar que a triste prática perdure será necessário 

garantir proteção ao aprendiz e se fazer cumprir integralmente o contido na Lei da 

Aprendizagem. A Lei exige um contrato formal e para esclarecer e entender as 

exigências serão apresentados a seguir os requisitos formais para sua validade.  

 

2.8.1 Do contrato de aprendizagem  

O artigo 428, da CLT, instituí que o contrato de aprendizagem é o acordo de 

trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois 

anos, durante os quais o empregador se compromete a assegurar ao aprendiz, 

inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica 

compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Em contraponto, 

o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a 

essa formação (BRASIL, 1943). 

Para validar este contrato, por força do § 1º, do art. 428, da CLT, existe a 

obrigatoriedade da anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e 

do aprendiz estar matriculado e ter frequência comprovada na escola, caso não 

tenha concluído o Ensino Fundamental. Além disso, é necessária sua inscrição em 

programa de aprendizagem, desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada 

em formação técnico-profissional metódica (BRASIL, 1943). 

Dessa maneira, a formação deve incluir atividades teóricas e práticas, 

organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às 

atividades desenvolvidas nas empresas contratantes. O objetivo é proporcionar ao 
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aprendiz uma formação profissional básica (§ 4º art. 428, da CLT). 

A Portaria MTE nº 723, de 23 de abril de 2012, além de criar o Cadastro 

Nacional de Aprendizagem Profissional (CNAP), destinado ao cadastramento das 

entidades qualificadas em formação técnico-profissional, estabelece os critérios para 

a execução de atividades teóricas e práticas. As atividades devem ter a supervisão 

da entidade qualificadora, sendo necessário observar uma série de fatores, como o 

público-alvo, indicando o número máximo de aprendizes por turma; perfil 

socioeconômico e a respectiva justificativa para seu atendimento; objetivos do 

programa de aprendizagem, com especificação do propósito das ações a serem 

realizadas e sua relevância para o público participante, a sociedade e o mundo do 

trabalho; conteúdos a serem desenvolvidos, contendo os conhecimentos, 

habilidades e competências, sua pertinência em relação aos objetivos do programa, 

público participante a ser atendido e potencial de aplicação no mercado de trabalho; 

estrutura do programa de aprendizagem e sua duração total em horas, observando a 

alternância das atividades teóricas e práticas, bem como a proporção entre uma e 

outra, em função do conteúdo a ser desenvolvido e do perfil do público participante; 

mecanismos de acompanhamento e avaliação do programa de aprendizagem e 

mecanismos de inserção dos aprendizes no mercado de trabalho após o término do 

contrato de aprendizagem; e o período de duração – carga horária teórica – 

observando a concomitância e os limites mínimos e máximos das atividades práticas 

(MTE, 2012).  

O manual de aprendizagem, produzido pela Secretaria de Inspeção do 

Trabalho (SIT) e pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE), 

esclarece sobre as modalidades de desenvolvimento dos programas de 

aprendizagem. A primeira forma como sendo a Aprendizagem Profissional em nível 

de formação inicial por CBO9 ou arco ocupacional (BRASIL, 2014). 

 
Entende-se por aprendizagem profissional em nível de formação inicial, o 
programa de aprendizagem voltado para a qualificação em determinada e 
específica função, sendo o horário de trabalho mínimo teórico calculado 
com base na carga horária do curso de nível técnico médio correspondente, 
conforme classificação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, instituído 
pela Resolução nº 3, de 09 de julho de 2008, da Câmara de Educação 
Básica do Conselho Nacional de Educação. Em caso de não existir curso 
para o mesmo itinerário formativo no referido Catálogo, as horas destinadas 
à teoria na entidade formadora deverão somar o mínimo de 400h 

 
9 Código Brasileiro de Ocupações. 
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(quatrocentas horas) (BRASIL, 2014). 
 

Por aprendizagem profissional em arcos ocupacionais10, configura-se aquela 

que qualifica o aprendiz para um determinado agrupamento de ocupações que 

possuam base técnica próxima e características complementares, possibilitando 

melhorar as possibilidades de sua inserção no mercado de trabalho ao término do 

programa. 

 
O objetivo principal da utilização dessa metodologia, considerada uma 
inovação no que diz respeito à formação adequada a quem inicia sua 
trajetória profissional, consiste nas possibilidades de vivências práticas dos 
beneficiários em mais de uma ocupação dentro da mesma organização, 
enriquecidas pela troca de experiências entre os aprendizes contratados por 
diferentes empresas (BRASIL, 2014). 
 

A forma de aprendizagem profissional mais comum em nossa Região é em 

nível técnico médio: 

 
[...] quando a parte teórica da aprendizagem é proporcionada por instituição 
ofertante de cursos em nível técnico médio de ensino, em programa de 
aprendizagem regularmente inscrito no CNAP (cujo curso deverá estar 
previamente regularizado perante o órgão competente do sistema de 
ensino), fornecendo as informações complementares que caracterizam um 
contrato de trabalho de aprendizagem profissional para efeitos de 
reconhecimento do cumprimento das cotas previstas em Lei (BRASIL, 
2014). 
 

Ainda, conforme a legislação, o contrato de aprendizagem embora pertença 

ao gênero dos contratos por prazo determinado, tem natureza especial e não pode 

ser prorrogado. Porque a duração do contrato está vinculada à duração do curso de 

formação realizado (BRASIL, 2014). 

A contraprestação mínima devida pelo empregador ao aprendiz é o salário 

mínimo-hora, observando-se o piso estadual. No entanto, o contrato de 

aprendizagem, a convenção ou o acordo coletivo da categoria poderão garantir ao 

aprendiz salário maior que o mínimo (art. 428, § 2º, da CLT e art. 17, parágrafo único 

do Decreto nº 5.598/05).  

Além das horas destinadas às atividades práticas, ou seja, tempo a 

disposição do empregador, deverão ser computadas na remuneração as horas 

destinadas às atividades teóricas, o descanso semanal remunerado e os feriados.  

 
10 Conjunto de ocupações relacionadas, dotadas de base técnica comum, que podem abranger as 

esferas da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços. 
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Necessário frisar que a duração da jornada de trabalho, ou parte prática do 

contrato de aprendizagem, está regulada no artigo 432 da CLT, e seus parágrafos, 

prevendo duas modalidades: 6 horas diárias para os que ainda não concluíram o 

Ensino Fundamental, devendo ser computadas as horas destinadas às atividades 

teóricas e práticas cuja proporção deverá estar prevista no contrato (Caput, da CLT) 

e 8 horas diárias, no máximo, para os que concluíram o ensino fundamental (art. 

432, § 1º, da CLT). Em qualquer caso, a compensação e a prorrogação da jornada 

são proibidas (art. 432, caput, da CLT).  

Sinteticamente estes são os pontos principais que precisam ser observados. 

 

Quadro 03 - Aspectos gerais da Lei da Aprendizagem  

 
Dispositivo legal que rege a matéria 

Decreto-lei Nº 5.452/1943 – Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT); Lei Federal n. 10.097/2000; Decreto n. 
5.598/2005.  11.180, de 23 de setembro de 2005, e 11.788, 
de 25 de setembro de 2008. 

 
 
Público alvo 

Os candidatos devem ter entre 14 e 24 anos, precisam ter 
concluído ou cursar o Ensino Fundamental ou Médio, e estar 
matriculado e frequentando instituição de ensino técnico 
profissional conveniada com a empresa. 

 
Definição 

Contrato de trabalho especial e expresso, com duração 
máxima de dois anos, onde o empregador deverá assegurar 
que a atividade laboral não poderá sobrepor às exigências 
pedagógicas e ao desenvolvimento pessoal e social do 
educando.  

Pressuposto do Contrato de 
aprendizagem 

Anotação na Carteira de Trabalho (CPTS) o que garante 
direitos trabalhistas e previdenciários. Estar matriculado e ter 
frequência comprovada na escola. 

Obrigações do educando O aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência 
as tarefas necessárias a essa formação. 

Critério das atividades O programa de aprendizagem deverá especificar o propósito 
das ações a serem realizadas e sua relevância para o público 
participante; conteúdos a serem desenvolvidos, descrevendo 
os conhecimentos, habilidades e competências, sua 
pertinência em relação aos objetivos do programa e potencial 
de aplicação no mercado de trabalho. 

Objetivo Proporcionar ao aprendiz uma formação profissional básica. 

 
 
Duração da Jornada  

Duração total em horas (máximo de 20 a 30 horas semanais, 
sendo que de 4 a 6 horas dessa carga horária deve ser 
destinada à formação profissional), observando a alternância 
das atividades teóricas e práticas.  

Continua... 
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Continuação do quadro 03 

Direitos trabalhistas e previdenciários Salário mínimo/hora, observando-se o piso estadual; 13º 
salário; vale-transporte; férias; FGTS; e seguridade social -
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS); Empresas 
registradas no “Simples”, que optarem por participar do 
Programa, não terão acréscimo na contribuição previdenciária 
e Isenção de multa rescisória. 

 
Instituições parceiras 

Entidades qualificadas em formação técnico-profissional com 
Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional (CNAP). Por 
exemplo: Instituições do Sistema S. Escolas técnicas, 
inclusive agropecuárias e entidades sem fins lucrativos. 

 
 
 
Empresas contratantes  

Obrigatoriedade de contratação para empresas de médio e 
grande porte, facultado para as demais (cota de contratação 
de 5% a 15% do total de funcionários). Caso a cota mínima 
de aprendizes não seja preenchida, a empresa fica sujeita à 
multa. Recebe incentivos fiscais (recolhimento de 2% a título 
de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS], dispensa 
aviso prévio e multa rescisória). 

 
Extinção do contrato de aprendizagem 

Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, falta 
disciplinar grave, ausência injustificada ou a pedido do 
aprendiz. 

 Fonte: Adaptado de Villar e Mourão (2014). 
 

O Programa da Aprendizagem disciplina um processo educacional que 

mescla atividades práticas e teóricas, combinando ações e programas de entrada e 

de formação envolvendo empresas e instituições educadoras. Pode-se afirmar que 

se trata de um verdadeiro compromisso social. Ou seja, um legado que as 

instituições privadas deixam, com o objetivo de profissionalizar o jovem de forma 

gradual.  

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A finalidade da presente pesquisa foi conhecer os fatores que inibem, e os 

que facilitam, bem como as implicações na efetivação da Lei da Aprendizagem, 

quanto à inserção do jovem aprendiz no mercado de trabalho, em municípios sob a 

jurisdição da Vara do Trabalho de Mafra/SC. 

Pelo modo como foi planejado, o estudo se norteou pelo fundamento 

positivista, sistema desenvolvido por Augusto Comte (1978), que propôs adotar nas 

ciências sociais os mesmos métodos que lhe possibilitaram compreender as ciências 

Naturais. Esclarece, ainda, que a busca pelo saber se constitui em um problema 

cuja resolução passará, necessariamente, pela construção do conhecimento 
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humano. O positivismo se preocupa em explicar os fatos aos termos reais, assim 

não se atenta para reflexões, porém descreve com fidelidade a realidade. 

Para Minayo (2009), o basilar alcance do positivismo nas ciências sociais 

“consiste na utilização da filosofia e dos conceitos matemáticos para explicar a 

realidade. Sua consequência é a apropriação da linguagem de variáveis para 

explicar atributos e qualidades do objeto de investigação” (p. 22). Explica que não há 

como estabelecer uma uniformidade dos procedimentos para compreender o natural 

e o social e que a cientificidade não pode ser reduzida a uma única forma de 

conhecer. 

Aliado ao pressuposto positivista utilizou-se o método sistêmico, que pode ser 

concebido como a orientação para se organizar a realidade social e acompanhar os 

processos. Na pesquisa, foi aliado para entender as leis que constituem e 

sedimentam as interações entre os jovens, as empresas e o desenvolvimento 

regional. 

O método sistêmico é apontado como o caminho metodológico para praticar a 

integração das disciplinas na solução dos problemas reais (IAROZINSKI NETO, 

2010). A síntese da construção do presente tema, relativamente à sua visão 

conceptiva, está marcada pela interdisciplinaridade, na qual inicialmente se 

apresenta o referencial teórico, suas bases legais e os seus principais conceitos 

para obter o embasamento da pesquisa de campo.   

Iarozinski Neto (2010), explica sobre a prática da abordagem sistêmica na 

pesquisa:  

 
A ação sobre a realidade será mais efetiva e eficaz na medida em que o 
pesquisador utilize modelos que se aproximem da realidade do fenômeno 
estudado. Portanto, o pesquisador deve conceber modelos de observação 
mais próximos do nível de complexidade do fenômeno observado. Seu foco 
pode se deslocar de um lado para outro numa escala imaginária de níveis 
de complexidade de sistemas–em cada nível, os fenômenos observados 
exibem propriedades que não existem em níveis inferiores (p.10). 

 
 Consequentemente, a abordagem sistêmica não é apenas o uso da noção de 

sistemas para a observação dos fenômenos. Ela pressupõe uma estratégia de ação 

com o objetivo de gerar o entendimento de um fenômeno.  

A pesquisa também buscou resolver problemas na prática e, portanto, sua 

finalidade foi aplicada. Rauen (2015), aduz que a pesquisa de natureza aplicada 

consiste na utilização dos conhecimentos disponíveis para uma aplicação prática. 

Buscou-se entender os problemas na alocação do aprendiz no mercado de trabalho, 
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investigando os motivos pelos quais as empresas de médio e grande porte não têm 

cumprido as determinações contidas na Lei da Aprendizagem, portanto de natureza 

aplicada. 

Com relação ao objetivo, a investigação foi explicativa. Segundo Rauen 

(2015) a pesquisa deve explicar a razão, o motivo dos fenômenos, aprofundando o 

conhecimento de uma determinada realidade. Com esta visão, pesquisaram-se os 

motivos pelos quais, em quatro dos municípios investigados, não existem estudantes 

matriculados no ensino profissional. Sabendo-se que existem empresas de médio e 

grande porte instaladas e, ainda, o contido na Lei da Aprendizagem que determina, 

expressamente, que contratem aprendizes.  

Relativamente ao tipo de pesquisa quanto aos procedimentos de coleta de 

dados, foi pesquisa de campo, bibliográfica e documental. Utilizou-se, ainda, das 

fontes primárias na pesquisa documental: Constituição Federal de 1988, 

Consolidação das Leis do Trabalho, Leis Federais ns.: 7.998, de 11 de janeiro de 

1990; 10.097, de 19 de dezembro de 2000; 11.692, de 10 de junho de 2008; e 

12.852, de 05 de agosto de 2013 e as respectivas portarias que as regulamentam. 

Fez-se consultas também em Decretos Federais ns.: 2.284, de 10 de março de 

1986; 76.403, de 08 de outubro de 197e 9.810, de 30 de maio de 2019. Enfim, a 

legislação que permeia o tema. De fontes secundárias na pesquisa bibliográfica: 

livros e relatórios. Das terciárias: teses, dissertações e artigos escritos que tratam do 

objeto de estudo.  

A análise se iniciou com a pesquisa bibliográfica e os principais autores 

visitados, foram: AGUILLERA (2013), ALVES (2011), ANDRADE (2005), AQUINO 

(2009), ARENDT (2000), BARQUERO (2000), BARROS (2016), BUARQUE (1999), 

DALLABRIDA (2017), CARDOSO JUNIOR (2006), CASTRO (2006),DELGADO 

(2017), FRANÇA (2003), FRIGOTTO (1984 e 1996), LEITE (2017), MENEGUIN 

(2010), TEIXEIRA (2002), VALDERRAMA (2018), VIDOTTI (2016) e VIEIRA (2005), 

entre outros. 

A pesquisa teve caráter qualitativo. Para Minayo (2009), a qualitativa 

responde às questões muito particulares e trabalha com o universo dos significados, 

dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto 

de fenômenos humanos pode ser entendido como parte da realidade social, pois o 

ser humano se distingue não só por agir, mas pelo pensar e interpretar suas ações 

dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes.  
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O estudo qualitativo situou as medidas que contribuem para o cumprimento 

da Lei de Aprendizagem em empresas de médio e grande porte. Ainda, descreveu e 

relacionou a conexão dos jovens aprendizes com as políticas públicas e seus 

reflexos no desenvolvimento. Assim, houve preocupação com relação ao 

aprofundamento do tema: explicando a alocação do jovem aprendiz no mercado de 

trabalho, explorando as ações necessárias, sem identificar valores que se reprimem 

a prova de dados, porque os dados analisados por este método não estão baseados 

em números. 

A pesquisa empírica se processou no território da jurisdição da Vara do 

Trabalho de Mafra, estado de Santa Catarina, nos municípios de Mafra, Papanduva, 

Monte Castelo, Itaiópolis e Santa Terezinha.  

A população da pesquisa envolveu os gestores das escolas públicas de 

ensino médio, conforme quadro abaixo e (02) dois responsáveis pelas instituições 

parceiras instaladas no munício de Mafra, sendo (01) um do SENAI e (01) um do 

SENAC. Não há nos municípios pesquisados instalações do SENAR, SENAT e 

SESCOOP. 

 

Quadro 04 - População de gestores das escolas públicas de ensino médio localizadas na região do 

campo da pesquisa.  

 

MUNICÍPIOS 

 

 

ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE 

ENSINO MÉDIO 

 

RESPONDENTES 

 

GESTORES 

 
 
Itaiópolis 

Escola de Educação Básica Antonio 
Blascowsky 

 
Sim 

 
01 

Escola de Educação Básica Virgílio Varzea  
Sim 

 
01 

Escola de Educação Básica Cristiano Heyse  
Sim 

 
01 

 
 
 
Mafra 

Escola de Educação Básica Barão de 
Antonina  

 
Sim 

 
01 

Escola de Educação Básica Professora 
Maria Paula Feres  

 
Sim 

 
01 

Escola de Educação Básica Santo Antônio  
Não 

 
01 

 
Monte Castelo 

Escola de Educação Básica Valentin 
Gonçalves Ribeiro 

 
Sim 

 
01 

Escola de Educação Básica Francisco 
Nicolau Fuck 

 
Não 

 
01 

 
Papanduva 

Escola de Educação Básica Manoel Estevão 
Furtado 

 
Sim 

 
01 

Continua... 
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Continuação do quadro 04 

 Escola de Educação Básica Alinor Vieira 
Corte 

 
Sim 

 
01 

 
 
Santa 
Terezinha 

Escola de Educação Básica João Kuchler  
Sim 

 
01 

Escola de Educação Básica Pe. João 
Kominek 

 

Sim 

 

01 

TOTAL 12 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Também, fizeram parte da população os coordenadores responsáveis pelas 

políticas públicas de empregos das prefeituras dos 05 (cinco) municípios e as 

empresas de médio e grande porte, que integram a Jurisdição da Vara do Trabalho 

de Mafra/SC cujos critérios adotados para a definição de empresas de médio e 

grande porte foi o usado pelo IBGE e pelo SEBRAE, conforme apresentado no 

quadro que segue: 

 

Quadro 05 - Empresas de médio e grande porte instaladas nos respectivos municípios. 

MUNICÍPIOS MÉDIA GRANDE TOTAL 

Itaiópolis 02 03 05 

Mafra 19 08 27 

Monte Castelo 00 01 01 

Papanduva 01 02 03 

Santa Terezinha 00 01 01 

TOTAL GERAL 37 

Fonte: SEBRAE (2011) 
 

Em suma, a população que participou da presente pesquisa totalizou 56 

(cinquenta e seis) pesquisados e caracterizou-se como censitária. Não responderam 

aos questionários 02(duas) escolas e 06 (seis) empresas. 

A análise dos dados é o elemento de ligação entre o referencial teórico e os 

dados levantados pela pesquisa empírica, ou seja a fase de cruzamento das 

informações teóricas com aquelas encontradas na coleta de dados. Na definição de 

análise dos dados Rauen (2015), este nos apresenta: 

 
[...] um conjunto de procedimentos intermediários de elaboração, 
organização ou tratamento estatístico dos dados ou achados coletados na 
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investigação, com o objetivo de fornecer sua adequada classificação, 
codificação, tabulação, computação, organização, descrição e apresentação 
e de fundamentar a fase de interpretação ou de tomada de decisão (p. 341). 
 

O método de análise utilizado foi o positivismo. Alguns dados foram 

analisados qualitativamente no sentido de chamar a atenção para resultados 

especificados nos objetivos. Ainda, foram sistematizados em gráficos e tabelas de 

modo que fique demonstrada a dificuldade e os problemas envolvendo a inserção do 

jovem aprendiz ao mercado de trabalho. 

Por terem sido utilizadas questões norteadoras, a análise estruturou-se em 

três categorias. A categorização é um processo que consiste em agrupar dados 

considerados comuns entre as variáveis eleitas para posteriormente serem 

mensuradas e avaliadas (MORAIS, 1999). 

Morais (1999), explica como eleger categorias: 

 
Classifica-se por semelhança ou analogia, segundo critérios previamente 
estabelecidos ou definidos no processo. Estes critérios podem ser 
semânticos, originando categorias temáticas. Podem ser sintáticos 
definindo-se categorias a partir de verbos, adjetivos, substantivos, etc. As 
categorias podem ainda ser constituídas a partir de critérios léxicos, com 
ênfase nas palavras e seus sentidos ou podem ser fundadas em critérios 
expressivos focalizando em problemas de linguagem. Cada conjunto de 
categorias, entretanto, deve fundamentar-se em apenas um desses critérios 
(p. 12). 
 

O autor esclarece que a “categorização deve ser entendida em sua essência 

como um processo de redução dos dados” (MORAIS, 1999, p.13), e que as 

categorias escolhidas representam o resultado de um esforço de síntese, 

destacando seus aspectos mais importantes. 

Sendo assim, a categorização é uma operação de classificação dos 

elementos que facilita a análise da informação, mas deve fundamentar-se numa 

definição precisa do problema, dos objetivos e dos elementos utilizados na análise 

de conteúdo (MORAIS, 1999). 

Respeitados os critérios do processo na presente pesquisa, destacam-se três 

eixos: Desenvolvimento Regional, Lei da Aprendizagem e Jovem Aprendiz. 

 

1. Desenvolvimento Regional - “consiste na eliminação de privações de liberdade 

que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 

ponderadamente sua condição de agente” (SEN, 2010, p.10). O mesmo autor, ainda 

declara que para haver desenvolvimento é preciso superar as formas de privação de 
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liberdade, a pobreza, a falta de oportunidades econômicas e o desleixo com o 

serviço público (SEN, 2010). 

Numa abordagem institucionalista, as teorias do desenvolvimento 

incorporaram elementos que “trazem para o seu campo de investigação a 

contribuição de outras áreas do saber, ao considerar o desenvolvimento como fruto 

de interações sociais que repercutem no amadurecimento das instituições locais”. 

Portanto, tal abordagem institucionalista incorpora elementos sociais e históricos que 

estão arraigados no território, presos aos costumes e a tradição de uma região 

(MULS, 2008). 

Para existir um processo de desenvolvimento consistente e sustentável 

Buarque explica que se deve “elevar as oportunidades sociais e a viabilidade e 

competitividade da economia local, aumentando a renda e as formas de riqueza, ao 

mesmo tempo em que assegura a conservação dos recursos naturais” (1999, p.9). 

O desenvolvimento encontra-se intrinsecamente ligado a diversos fatores que 

o influenciam, dentre eles o fator econômico. Isto posto, é adequado falar da 

importância dos fatores que condicionam os processos de desenvolvimento local, 

regional ou territorial e exigem uma visão estratégica. Explica Buarque (1999, p. 38), 

”Para desatar um processo de transformações que leve ao desenvolvimento 

sustentável da comunidade ou município, é necessário um claro esforço de 

seletividade para concentrar as ações nos fatores centrais e determinantes do 

futuro”. Ainda, não se explicam unicamente por fatores individuais e ou urgentes, 

mas por processos coletivos e pela existência de um ambiente empresarial, social e 

institucional favorável à inovação. 

 
2. Lei da Aprendizagem – A Lei Federal n. 10.097/2000 é uma Política Pública e, 

como tal pode ser compreendida como um campo multidisciplinar de ações. Assim, 

pode-se afirmar que as Políticas Estatais são ações, metas e planos desenvolvidos 

pela Administração Pública com o objetivo de assegurar determinado direito, o bem-

estar da sociedade e o interesse público (ALMEIDA, 2016). 

Desse modo, um programa ou plano precisa expressar o interesse da 

comunidade e beneficiar a coletividade. Deve ajustar Políticas Sociais como parte do 

Desenvolvimento, posto que seus projetos, programas, e ações são elementos 

essenciais e que constituem um investimento necessário para a criação de novos 

postos de trabalho. Faz-se necessário que se torne o instrumento para que o Estado 
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propicie distribuição de recursos, uma vez que o emprego se constitui para uma 

grande maioria da população, a única fonte de renda.  

 

3. Jovem Aprendiz- Devem ter entre 14 e 24 anos, precisam ter concluído ou estar 

cursando o Ensino Fundamental ou Médio, e ainda, encontrar-se matriculado e 

frequentando uma instituição de ensino técnico profissional conveniada com a 

empresa. 

A legislação nacional, especificamente, a Constituição Federal de 1988 em 

seu artigo 227 consigna que é dever do Estado, família e sociedade tratarem o 

jovem e ao adolescente com absoluta prioridade e expressamente estabelece que:  

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

Além da Lei maior, existem outras normas nacionais e internacionais que 

preveem proteção ao jovem e adolescentes.  

Para a coleta de dados foram elaborados questionários e aplicados junto à 

população pesquisada para apontar as principais vias de acesso do jovem aprendiz 

no mercado de trabalho; O que se pretendeu foi averiguar se existe conversão do 

contrato de aprendizagem por outro de prazo indeterminado; Aferir o percentual de 

contratação do jovem aprendiz pelas empresas de médio e grande porte; Identificar 

os fatores que favorecem a alocação da mão de obra do jovem aprendiz no contexto 

sócio-político do desenvolvimento regional.  

O entendimento do entrevistado foi representado por alternativas de acordo 

com a escala Linkert que mede as atitudes e o grau de conformidade do 

respondente com uma questão ou afirmação. Ao contrário de responder apenas 

“sim” ou “não”, ao dar uma nota em uma escala, o respondente mostra mais 

especificamente o quanto ele concorda ou discorda de uma atitude ou ação, ou o 

quanto ele está satisfeito ou insatisfeito com um produto. 

Para coletar os dados, utilizaram-se quatro questionários semiestruturados 

com perguntas abertas e fechadas. Em algumas das perguntas fechadas existiu 

espaço para que se justificasse a resposta. O primeiro foi aplicado aos gestores das 

escolas de ensino médio, o segundo questionário aos responsáveis pelos SENAI e 
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SENAC. O terceiro aos responsáveis pelas políticas públicas nos municípios e, um 

quarto foi entregue ao gerente de recursos humanos das empresas de médio e 

grande porte de cada uma das empresas enquadradas, que fizeram parte da 

população da pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada por meio de visitas in loco, distribuindo-se os 

questionários. Em cada entrega eram negociados o prazo e o modo para a 

respectiva devolução, uns optaram por entrega pessoal, outros por e-mail, 

escaneado, e ainda, alguns com fotos via WhatsApp.   

Atendendo ao estabelecido por meio da Resolução UnC-CONSUN 040/2015, 

sendo responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas 

as pesquisas que envolvem seres humanos, estabelecida nas diversas diretrizes 

éticas internacionais e, em respeito à dignidade humana, a pesquisa se processou 

após assinado o consentimento livre e esclarecido pelos sujeitos. O projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética sob n. 21106619.9.0000.0117 e aprovado. 

As respostas dos participantes estão na dissertação sem que haja a 

possibilidade de exposição de suas identidades. O objetivo é manter o compromisso 

firmado com o Comitê de Ética em Pesquisa e preservar o sigilo das informações 

daqueles que voluntariamente se dispuseram a participar da pesquisa. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os municípios que compõem a jurisdição da Vara do Trabalho estão situados 

na Macrorregião do Norte Catarinense. O estudo realizou-se na Jurisdição da Vara 

do Trabalho se Mafra SC, criada pela Lei Federal: 7.471 de 18 de julho de 1986. 

 

Figura 01- Localização geográfica dos municípios  

 
Fonte: TRT12 (2019) 

O quadro 06 condensa informações comuns aos municípios pesquisados, 

como: população, IDH, densidade demográfica, área territorial e os rendimentos per 

capita. Merece se observar, com olhar mais atento, o indicativo do percentual da 

população com rendimento nominal mensal, per capita, de até meio salário mínimo. 

Os dados apresentados foram extraídos do relatório do SEBRAE (2013), Santa 

Catarina em Números.  
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Quadro 06 - Aspectos gerais dos municípios. 

 
 

Municípios 

 
 
População 

 
 

IDH 

 
 

Densidade 
demográfica 

 
 

Área territorial 
em Km² 

Rendimentos per 
capita 

*SMM **1/2 

Itaiópolis 
 

20301 0,738 15,67% 1295 1,9 30,3 

Mafra 
 

52912 0,788 37,68% 1404 2,3 30,2 

Monte Castelo 8346 0,737 14,86% 562 
 

1,6 38,3 

Papanduva 
 

17928 0,737 23,59% 760 2,0 34,6 

Santa 
Terezinha 

8767 0,738 12,26% 716 1,8 44,2 

Fonte: SEBRAE (2012) 

* Salário médio mensal dos trabalhadores formais 

** Percentual da população com rendimento nominal mensal, per capita, de até ½ salário mínimo. 

Dos dados contidos no quadro 06, chamou a atenção o município de Santa 

Terezinha com 44,2% da população que sobrevive, mensalmente, com menos de 

meio salário mínimo. 

 

Quadro 07 - Dados da educação nos municípios, alunos matriculados. 

 

MUNICÍPIOS 

 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

ENSINO MÉDIO  

Curso 

Técnico 

 

 

OUTROS 

* 

 

 

TOTAL 

 

Propedêutico 

 

Magistério 

Itaiópolis 1103 3027 798 31 000 234 5193 

Mafra 2755 6731 2372 51 504 423 12836 

Monte 

Castelo 

356 1202 410   42 000 68 2078 

Papanduva 751 2458 724 26 000 142 4101 

Santa 

Terezinha 

334 972 326 000 000 24 1656 

Fonte: INEP (2019) 

* Alunos matriculados no EJA e na Educação Especial  

Dos municípios pesquisados, somente Mafra possui ensino profissionalizante.  

A interpretação dos dados coletados teve como objetivo geral investigar os 

fatores inibidores, facilitadores e suas implicações na efetivação da Lei da 

Aprendizagem, quanto à inserção do jovem aprendiz no mercado de trabalho, em 

municípios sob a jurisdição da Vara do Trabalho de Mafra/SC.  
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A fundamentação no referencial teórico teve o intuito de analisar os dados 

inerentes à aplicabilidade do Programa Jovem Aprendiz, de modo a disseminar o 

conhecimento sobre a ferramenta (Lei da Aprendizagem) e estimular a reflexão 

sobre a importância da interação social para transformação das relações de 

trabalho, promovendo a carreira profissional do jovem e, ainda, contribuir com o 

desenvolvimento regional.  

O desafio da pesquisa foi concatenar os aspectos relevantes da teoria com a 

fala dos respondentes da pesquisa (gestores das escolas e das instituições 

parceiras, responsáveis pelas políticas públicas de emprego dos municípios e os 

gerentes de recursos humanos das empresas), capazes de ao final, responder aos 

objetivos específicos propostos, sabendo-se que determinados aspectos, tanto os 

positivos como os negativos, influenciarão na fase produtiva dos indivíduos e no 

desenvolvimento econômico.  

Descreveram-se os fatores inibidores e aqueles que contribuem para a 

inserção do jovem aprendiz no mercado de trabalho; analisou-se a aplicação da Lei 

da Aprendizagem no contexto da jurisdição da Vara do Trabalho de Mafra em 

empresas de médio e grande porte; e, foi observado ainda o impacto da Lei da 

Aprendizagem no Desenvolvimento econômico. A análise encontrou-se organizada 

em três categorias: Desenvolvimento Regional, Lei da Aprendizagem e Jovem 

Aprendiz. 
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Gráfico 01- População total da pesquisa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

O gráfico 01 representa a população total da pesquisa e os que efetivamente 

participaram, divididos em quatro grupos: Instituições parceiras; gestores das 

escolas estaduais de ensino médio dos municípios de Mafra, Itaiópolis, Monte 

Castelo, Papanduva e Santa Terezinha; gestores municipais, responsáveis pelas 

políticas públicas de emprego e os gerentes do departamento de recursos humanos 

das empresas de médio e grande porte. 

Dos questionários entregues responderam 31 (trinta e uma) empresas, 10 

(dez) escolas, 05 (cinco) gestores municipais e os 02 (dois) gestores das instituições 

parceiras instaladas no município de Mafra.  

Relativamente às abstenções, 06 (seis) empresas e 02 (duas) escolas não 

devolveram os questionários respondidos. Solicitada a devolução, justificaram-se 

alegando motivos diversos, dentre eles a falta de tempo; que lhes faltava a 

informação perquirida; e, até que a política da empresa não permite participar de 

pesquisa. Os participantes selecionados e que não responderam aos questionários 

ou, se abstiveram de prestar algumas das informações solicitadas (não respondendo 

algumas das perguntas), constam nos gráficos e tabelas como NR (não 

respondentes). 

0 10 20 30 40 50 60

Empresas

Escolas

Gestores Municipais

Instituições parceiras

TOTAL

Empresas Escolas
Gestores

Municipais

Instituições

parceiras
TOTAL

Participante 31 10 5 2 48

Total 37 12 5 2 56
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Prestados os esclarecimentos preliminares sobre a participação e 

participantes da pesquisa, os dados a seguir foram analisados observando-se as 

categorias de análise adotadas neste trabalho:  

 

4.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

O processo de desenvolvimento deve congregar e mobilizar toda a 

comunidade, com o intuito de aumentar as oportunidades sociais e garantir a 

viabilidade do negócio, promovendo a melhoria da qualidade de vida da coletividade 

envolvida (Buarque, 1999). 

Ainda segundo Buarque (1999), existem fatores que condicionam os 

processos de desenvolvimento local, regional ou territorial e exigem uma visão 

estratégica. Para dar início a “um processo de transformações que leve ao 

desenvolvimento sustentável da comunidade ou município, é necessário um claro 

esforço de seletividade para concentrar as ações nos fatores centrais e 

determinantes do futuro” (Buarque, 1999, p. 38). Ainda, não se explicam unicamente 

por fatores individuais e ou urgentes, mas por processos coletivos e pela existência 

de um ambiente empresarial, social e institucional favorável à inovação.  

Para averiguar este conceito e os fatore apresentados à população 

participante da pesquisa, duas questões foram levantadas: A primeira, aberta aos 

responsáveis pelas políticas públicas de emprego dos municípios perquirindo quais 

ações efetivas à educação profissional pode desenvolver para contribuir com o 

desenvolvimento regional.  

Os entrevistados responderam que a “Preparação para inserção no mercado 

de trabalho/capacitação”; “Capacitação, oficinas fomentadoras e 

empreendedorismo”; e “Vir para os municípios pequenos capacitar, para depois 

desenvolver ações”. Observou-se que os gestores, responsáveis pelas políticas 

públicas, embora bastante sucintos, expressamente declaram ser a capacitação 

fator relevante e que contribuirá com o processo de transformação e com o 

desenvolvimento regional. Assunção (2018), quando relatou sobre o ensino médio 

nas escolas da rede pública estadual da 8ª Agência de Desenvolvimento Regional: 

articulações com o desenvolvimento regional, já observou que os entrevistados, 

gestores das escolas de ensino médio, tinham a preocupação e  
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Alegam que a dificuldade em inserir o jovem no mercado de trabalho é 
frequente, pois poucos possuem algum diferencial e muitos ainda não 
sabem direito o que querem. Ou seja, saem do Ensino Médio sem uma 
formação específica para o mercado de trabalho, cabendo à empresa 
fornecer o treinamento e o apoio para especializá-los ou procurar algum 
candidato com a formação adequada para a vaga (p. 95).  

 

Confirmada, portanto, a questão das relações entre o sistema educacional e o 

mercado de trabalho, que como tal vem ocupando espaço crescente dentre as 

preocupações dos pesquisadores e estudiosos.  

Neste cenário, para entender as interações que o método sistêmico permite, 

para orientar o processo é que a segunda pergunta foi comum aos participantes 

(gestores das escolas, empresas, municípios e instituições parceiras), sobre as 

políticas públicas de emprego, especificamente se a Lei da Aprendizagem contribui 

para o desenvolvimento Regional. 

 

Gráfico 02 – Relação entre a Lei da Aprendizagem e o desenvolvimento regional.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

O gráfico 02, envolve todos os 56 pesquisados, e retrata a concordância de 

que as políticas públicas de emprego, especificamente a Lei da Aprendizagem, 

0 5 10 15 20 25

Concordo plenamente

Concordo

Indiferente

Discordo

Discordo plenamente

NR

Concordo

plenamente
Concordo Indiferente Discordo

Discordo

plenamente
NR

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 1 1 0 0 0 0

GESTOREPUBLICOS 3 2 0 0 0 0

ESCOLAS 2 8 0 0 0 2

EMPRESAS 7 13 7 2 0 8

TOTAL 13 24 7 2 0 10
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contribuem para com o desenvolvimento regional encontra apoio no conceito de 

desenvolvimento de Boisier (2007), que assevera estar cada vez mais conexo com a 

interpretação de que as ações educacionais, ambientais, institucionais, éticas, 

políticas, econômicas e outras, promovem a transformação dos seres humanos.  

Estas pessoas dotadas de dignidade produzem conhecimento e que há sinergia dos 

indivíduos com o seu entorno, e como ele se relaciona internamente e com o social, 

produz resultados. As ações positivas e coletivas permitem o desenvolvimento em 

seu sentido mais abrangente, melhorando a qualidade humana. Federovicz (2014), 

esclarece que a “educação, representada pelas instituições escolares, faz parte de 

um contexto social e da sinergia de ações e esforços que visam ao desenvolvimento 

regional” (p.18).  

Os entrevistados justificaram, a partir das suas vivências dentro dos cargos 

que ocupam, quando perguntado se as políticas públicas de emprego, 

especificamente a Lei da Aprendizagem, contribuem para o desenvolvimento 

Regional relataram: 

  

Quadro 08- Justificativas das respostas apresentadas sobre a contribuição da Lei da aprendizagem 

com o desenvolvimento regional. 

Por não haver contratação de todas as empresas (Em4). 

Na região de Papanduva não temos instituições de ensino profissionalizante, somos atendidos por 
Mafra (Em7). 
Falta de cursos profissionalizantes. Não há SENAR no município (Em10). 

Oportunidade para jovens entrarem no mercado de trabalho em nossa cidade, não precisando ir 
embora para grandes cidades (Em12). 
Nos casos onde o jovem tem interesse, consegue adquirir experiência para empregos futuros 
(Em19). 
Através dele o Jovem tem oportunidade de se especializar através do curso e ainda a experiência 
que conta muito para inserção no mercado de trabalho (Em29). 
Contribuem porque os cursos disponibilizados estão voltados para o ramo de atividade que 
predomina na região (Em31). 
Estarão melhores preparados (Es3). 
Estudar e trabalhar é a dupla perfeita para o desenvolvimento integral do ser humano, como 
consequência vai gerar o desenvolvimento regional (Es5). 
Acredito que toda política pública, se devidamente implementada, contribui, porque lança um "novo 
olhar" sobre a população, que independe da situação em que se encontra (Es6). 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Ao se observar as respostas no quadro 08, percebe-se que a sociedade está 

preocupada com o êxodo dos jovens. Oliveira (2011), explica que quando se fala em 

êxodo rural alguma coisa não vai bem.  

 
Ocorre devido a perda da capacidade produtiva, ou a falta de condições de 
subsistência, em determinado local que acarretarão no êxodo rural para 
outra localidade rural, ou, o êxodo rural para localidades urbanas. O mais 
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comum, o êxodo rural para localidades urbanas, acarreta uma série de 
problemas sociais, estruturais e econômicos para os lugares para onde os 
“retirantes” se deslocam, legando ao “êxodo” um significado bastante 
pejorativo (p.6). 
 

No relatório apresentado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural de Santa Catarina- (EPAGRI), constata-se que no estado de Santa Catarina 

existe uma preocupação efetiva com o jovem do meio Rural, tanto que a EPAGRI foi 

uma das principais executoras do Programa Santa Catarina Rural, desenvolvido 

entre 2009 e 2016, pelo governo estadual, com financiamento do Banco Mundial 

(BIRD). O relatório dos resultados foi apresentado pela empresa e esclareceu que o 

“objetivo geral foi aumentar a competitividade das organizações dos agricultores 

familiares de SC. Esse trabalho capacitou 98 mil famílias e melhorou 59 mil sistemas 

produtivos e elevou a renda das famílias atendidas em R$ 89 milhões” (Epagri, 

2018). O mesmo balanço relatou que foram realizados 72 cursos a capacitarem 

2.177 jovens rurais, esclarecendo que no relatório não foram discriminados os 

cursos ofertados, as regiões da oferta, tampouco há referência da sua duração.  

Assim, existe a real apreensão de que o jovem deixe o campo para se 

aventurar nas grandes cidades em busca de empregos, sendo atraídos pelas áreas 

mais industrializadas. Na justificativa (EM12), é demostrada a literalidade desta 

inquietação ao afirmar que “Oportunidade para jovens entrarem no mercado de 

trabalho em nossa cidade, não precisando ir embora para grandes cidades”. 

Portanto, expressada e confirmada a preocupação inicial de que não há unidade do 

SENAR instalada em nenhum dos municípios pesquisados, embora a região seja 

essencialmente agrícola.  

A última justificativa chamou a atenção ao afirmar que “Acredito que toda 

política pública, se devidamente implementada, contribui, porque lança um ‘novo 

olhar’ sobre a população, que independe da situação em que se encontra” (Es6). 

Portanto, a Lei da Aprendizagem como política pública é quesito que deveria passar 

por mudanças para melhorar sua abrangência. Uma vez implementada, garantirá a 

formação do aluno e contribuirá com a sua inserção no mercado de trabalho. A 

teoria de Echevarría (1967), esclarece que o processo educacional pode ser 

considerado como um fator decisivo nos resultados do desenvolvimento econômico, 

um mecanismo operativo de transformação da estrutura social e uma ferramenta de 

estímulo ao avanço tecnológico. 
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Assunção (2018), constatou que o potencial individual pode melhorar e ser 

aproveitado em todos os segmentos, visto que se incentivados a permanecer em 

seus locais de origem, a região poderia melhorar principalmente quando se fala de 

inovação para os negócios locais e regionais. A Lei da Aprendizagem tem esse 

papel e exige, por força do § 1º, do art. 428, da CLT, além da anotação na Carteira 

de Trabalho e Previdência Social (CTPS), que o aprendiz esteja matriculado e tenha 

frequência comprovada na escola do Ensino Fundamental e, ainda, esteja inscrito 

em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade 

qualificada em formação técnico-profissional metódica (BRASIL, 1943). Para buscar 

efetivas informações sobre a possibilidade do cumprimento da Lei da aprendizagem, 

foi perguntado aos gestores, responsáveis pelas políticas públicas de emprego nos 

municípios, se existem instituições cadastradas no Cadastro Nacional de 

Aprendizagem profissional (CNAP). As respostas foram negativas em 04 (quatro) 

dos municípios pesquisados, assim, confirmada a inexistência de qualquer entidade 

qualificada em formação profissional nos municípios de Itaiópolis, Papanduva, Monte 

Castelo e Santa Terezinha.  

Merece uma observação e importa dizer que o gestor responsável pelo 

Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) assinalou positivamente, 

informando que a Unidade instalada em Mafra atende, também, aos municípios de 

Papanduva e Itaiópolis. 

Conforme Cardoso (2013), cabe a cada sociedade organizada definir, no bojo 

de suas respectivas regras de operação política, os arranjos institucionais mais 

adequados ou satisfatórios para garantir trajetórias sustentáveis de 

desenvolvimento, para proporcionar o bem-estar econômico e social dos seus 

habitantes, de forma que perdure no tempo. 

Assim, pode-se afirmar que a educação profissional está diretamente 

interligada com o desenvolvimento e como tal, necessária para que uma 

determinada região atinja o desejado desenvolvimento econômico e social.  

Frigotto (1989), nas suas concepções ventila o avanço e a natureza do 

pensamento econômico na educação e expressamente discute sobre o homem e as 

suas relações e práticas sociais. 

 
No seu âmbito mais amplo, são questões que buscam apreender a função 
social dos diversos processos educativos na produção e reprodução das 
relações sociais. No plano mais específico, tratam das relações entre a 
estrutura econômica-social, o processo de produção, as mudanças 
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tecnológicas, o processo e divisão do trabalho, produção e reprodução da 
força de trabalho e os processos educativos ou de formação humana (p. 
26). 
 

 Como já foi abordado no referencial teórico, a industrialização do mercado de 

trabalho exigiu um novo tipo de trabalhador, mais especializado e, a formação para o 

trabalho passou a significar formação profissional. Assim, está correta a afirmação 

de que a educação profissionalizante está despertando mais interesse e precisa ser 

tratada com maior cuidado, pois exige ser pensada a partir das características da 

região e da necessidade do mercado de trabalho. Tendo como aliado as políticas de 

emprego, contribuirá com o crescimento econômico regional. 

 

4.2 LEI DA APRENDIZAGEM  

 

A Lei da aprendizagem foi concebida para regular a formação técnico-

profissional metódica de adolescentes e jovens, desenvolvida por meio de atividades 

teóricas e práticas e que são organizadas em tarefas de complexidade progressiva. 

Tais atividades são implementadas por meio de um contrato de aprendizagem, com 

base em programas organizados e desenvolvidos sob a orientação e 

responsabilidade de entidades habilitadas (BRASIL, 2000). 

O programa da Aprendizagem prevê a execução de atividades sob a 

orientação pedagógica de entidade qualificada em formação técnico-profissional 

metódica e com atividades práticas coordenadas pelo empregador. As atividades 

devem ter a supervisão da entidade qualificadora na qual é necessário observar uma 

série de fatores, como o público-alvo, indicando o número máximo de aprendizes por 

turma; perfil socioeconômico e justificativa para seu atendimento; objetivos do 

programa de aprendizagem, com especificação do propósito das ações a serem 

realizadas e sua relevância para o público participante, a sociedade e o mundo do 

trabalho. Os conteúdos devem ser desenvolvidos sobrepujando os conhecimentos, 

habilidades e competências, sua pertinência em relação aos objetivos do programa, 

público participante a ser atendido e potencial de aplicação no mercado de trabalho; 

estrutura do programa de aprendizagem e sua duração total em horas. Deverá 

observar a alternância das atividades teóricas e práticas, bem como a proporção 

entre uma e outra, em função do conteúdo a ser desenvolvido e do perfil do público 

participante. Atentar igualmente para os mecanismos de acompanhamento e 
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avaliação do programa de aprendizagem e mecanismos de inserção dos aprendizes 

no mercado de trabalho, após o término do contrato de aprendizagem e o período de 

duração, conforme parâmetros estabelecidos na Portaria MTE nº 723, de 23 de abril 

de 2012 (BRASIL, 2012). 

Para viabilizar um programa ou plano, precisa existir o interesse expresso da 

comunidade e beneficiar a coletividade. Há de haver o ajuste das Políticas Sociais 

como partes do Desenvolvimento, posto que seus projetos, programas, e ações são 

elementos essenciais e que constituem um investimento necessário para a criação 

de novos postos de trabalho. Tornam-se, portanto, instrumentos para que o Estado 

propicie distribuição de recursos, uma vez que o emprego constitui para uma grande 

maioria da população a única fonte de renda.  

Nesse quadro, foi promulgada a Lei Federal n. 10.097, de 19 de dezembro de 

2000, que alterou os artigos da Consolidação das Leis do Trabalho os quais tratam 

do Programa da aprendizagem.  

Introduzidos os aspectos essenciais da Lei da Aprendizagem e para saber 

dos pesquisados se conhecem e o quanto conhecem da Lei da Aprendizagem, 

perguntou-se para as empresas de médio e grande porte, para as escolas de ensino 

médio e para todos os participantes o grau de compreensão sobre o Programa 

Jovem Aprendiz.  

Todas as empresas de médio e grande porte, que se dispuseram em 

participar da pesquisa afirmaram que conhecem a Lei da Aprendizagem. Porém, 

quando se analisam os dados das respostas prestadas pelas escolas de ensino 

médio, das 10 (dez) que participaram, uma delas não tem conhecimento do 

Programa Jovem Aprendiz. 
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Gráfico 03- Grau de compreensão do contido na Lei da Aprendizagem pelas empresas, escolas de 

ensino médio, instituições parceiras e gestores municipais. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Verificou-se, conforme consta no gráfico 03 que, dentre os participantes, 

apenas as 02 (duas) instituições parceiras e 08 (oito) gerentes de Recursos 

humanos se declararam como experts na Lei 10.097/2000, com muito grande 

conhecimento da obrigatoriedade contida na Lei da Aprendizagem, a qual 

expressamente determina que as empresas de médio e grande porte contratem um 

número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% dos 

trabalhadores existentes cujas funções demandem formação profissional (BRASIL, 

2000). Concluiu-se que não existe domínio pleno em relação ao contido na Lei. 

Portanto, vê-se a necessidade de conscientizar os gestores das escolas de ensino 

médio sobre os benefícios do Programa jovem aprendiz e fazê-los dominar o 

assunto para que possam repassar as informações com segurança aos seus alunos.  

Assunção (2018), declara que os fatores a interferir na formação do aluno 

passam, necessariamente, pela questão pedagógica como fundamental e na 

sequência a questão estrutural. Argumenta que, na sua pesquisa, as lideranças 

entrevistadas reconhecem fazer o que está ao alcance para melhorar a interação 
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entre escola e as empresas, no entanto essa interação ainda precisa melhorar 

muito.  

Assunção (2018), complementou que  

 
[...] as lideranças enxergam a escola como sendo incapaz de fazer este 
trabalho, insuficiente em auxiliar o jovem na sua escolha profissional e 
entender os processos que se estendem da formação até a entrada no 
mercado de trabalho. Nesse período do Ensino Médio, os jovens parecem 
deslocados, sem saber exatamente o que pretendem e sem saber qual é a 
formação adequada para exercer determinada função. Nas indagações 
acerca de como a escola contribui para a formação do aluno, as lideranças 
confirmam o que foi dito acima, quando alegam que a contribuição da 
escola na inserção no mercado de trabalho e no estímulo ao 
empreendedorismo é pequena. Além disso, as lideranças dizem que a 
escola funciona melhor como aporte para o ensino superior do que aporte 
para a entrada no mercado de trabalho (p. 126-127). 

 
Corrobora a necessidade da disseminação do conhecimento do Programa da 

Aprendizagem. Aprendizagem enquanto investimento na segunda década de vida 

dos jovens e será vital para o desenvolvimento destes e do país. Como já pontuado 

nas justificativas, saber do programa e participar dele é uma oportunidade de 

crescimento que a aprendizagem representa para o jovem e se reverterá em 

benefício para as empresas, que contarão no futuro com trabalhadores capacitados 

em seus quadros, retornando assim o investimento. 

 

Quadro 09- Justificativas apresentadas pelos participantes sobre o conhecimento da Lei da 

Aprendizagem: 

Com relação a Lei da Aprendizagem, a mesma obriga somente médias e grandes 
empresas, enquanto que no nosso município a maioria das empresas existentes são de 
pequeno porte (M1). 
Trata-se de excelente política, cumpre aquilo que se propõe (M2). 
Válido para promover uma reflexão sobre suas habilidades e proporcionar avaliação em 
qual área de trabalho quer atuar (M3). 
Uma permite um amplo acesso pois o jovem aprendiz atinge a todas as classes (M4). 
Não tenho conhecimento suficiente para tecer uma avaliação (M5). 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Das justificativas apresentadas no quadro 09, mereceu alusão a limitação da 

obrigatoriedade contida na Lei da Aprendizagem. O respondente retratou a realidade 

do município onde as pequenas empresas predominam, razão pela qual se concluiu 

que a inserção do jovem aprendiz é, no mínimo, muito pequena. Sabe-se que a 

obrigatoriedade decorrente da lei abrange as empresas de médio e grande porte 

para a contratação de jovens aprendizes. Porém, toda organização pode tê-los, 

desde que o faça a partir de uma rigorosa observação à lei. Portanto, é necessário 
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além da divulgação do programa jovem aprendiz e da lei da aprendizagem, 

promover uma conscientização da função social da empresa. 

A função social significa considerar os interesses da sociedade acima dos 

interesses individuais, justificando-se a ação em prol da coletividade, pela 

necessidade de abrandar injustiças sociais. O princípio da função social “impõe ao 

proprietário (ou a quem for exercer o direito de usar, gozar e dispor da propriedade), 

bem como ao empresário [...] a prática de comportamentos em benefício da 

sociedade” (PEREIRA, 2010, p. 88). 

 
A atividade empresarial, além de buscar o lucro, deve se preocupar com a 
comunidade em que está inserida. Destarte, é imprescindível que o objetivo 
econômico do empresário seja harmonizado com a necessidade de respeito 
à dignidade da pessoa. (PEREIRA, 2010. p. 88). 
 

A importância social, econômica e política da empresa, passam 

necessariamente pelas intensas mudanças na economia que produzem efeitos nos 

campos políticos e sociais.  

Para averiguar o cumprimento da cota obrigatória contida na Lei 10.097/2000, 

foi perguntado para as empresas se participam do programa Jovem aprendiz. 

Verificou-se que das 31 (trinta e uma) empresas respondentes, 06 (seis) não 

participam. Para entender as respostas negativas é preciso observar as justificativas 

apresentadas no quadro 09 que: “Na região de Papanduva não temos instituições de 

ensino profissionalizante, somos atendidos por Mafra (Em7) ” e outra de “Falta de 

cursos profissionalizantes. Não há SENAR no município” (Em10). (Dados da 

pesquisa, 2019). 

Nesse sentido, as justificativas demonstraram a dificuldade no cumprimento 

da Lei, porém é mister observar que as cotas de aprendizagem constituem além da 

obrigação uma política pública de erradicação e prevenção do trabalho infantil, ao 

proporcionar a profissionalização e a geração de renda de forma protegida com a 

escolarização dos jovens. 

 Aqui merece ser descrita a política de ensino médio profissionalizante em 

Santa Catarina. Conforme consta do anexo da Lei Estadual n. 16.794, de 14 dez. 

2015, que aprovou o Plano Estadual de Educação (PEE) para o decênio 2015-2024 

e expressamente estabeleceu como dever do estado, listando dentre outras, como 

metas: 
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[...] 3.12 Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas 
tecnológicas e científicas, considerando as especificidades regionais e 
culturais.   
3.13. Promover e acompanhar a celebração de convênios entre 
empresas/associações certificadas e escolas de educação básica, 
profissional e tecnológica para oportunizar estágio, possibilitando o acesso 
ao mundo do trabalho, conforme legislação vigente (SANTA CATARINA, 
2015).  
  

Destacou-se aqui a preocupação do Estado em estabelecer medidas de 

incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, considerando as 

especificidades regionais e culturais, o que merece louvor. Lembrando que o seu 

cumprimento poderá ser exigido pela comunidade.  

A meta de número onze abordou especificamente a política de ensino médio 

profissionalizante em Santa Catarina, que se transcreve: 

 
Meta 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível 
médio, assegurando a qualidade da oferta e, pelo menos, 60% (sessenta 
por cento) da expansão no segmento público. 
11.1 Participar da política de expansão das matrículas de educação 
profissional técnica de nível médio da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a 
responsabilidade dos institutos na ordenação territorial, sua vinculação com 
arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a 
interiorização da educação profissional.  
11.2. Expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio na 
rede pública estadual de ensino, com o apoio da União.  
11.3. Expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio na 
modalidade de educação a distância, assegurado o padrão de qualidade.  
11.4. Reestruturar as escolas de educação profissional levando-se em 
consideração as especificidades de cada curso, a necessidade de máquinas 
e equipamentos, implementos didáticos e tecnológicos, assegurando um 
padrão mínimo, bem como a capacitação dos profissionais envolvidos.  
11.5. Promover a expansão do estágio na educação profissional técnica de 
nível médio e do ensino médio regular, preservando seu caráter pedagógico 
integrado ao itinerário formativo do estudante, visando à formação de 
qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização curricular 
e ao desenvolvimento da juventude.  
11.6. Incentivar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para 
fins de certificação profissional em nível técnico nas instituições 
credenciadas.  
11.7. Cooperar na institucionalização de sistema nacional de avaliação da 
qualidade da educação profissional técnica de nível médio das redes 
pública e privada.  
11.8. Expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à 
formação profissional para as populações do campo e para as comunidades 
indígenas e quilombolas, de acordo com os seus interesses e 
necessidades.  
11.9. Expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para 
o público da educação especial.  
11.10. Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos 
de nível médio na rede pública federal e estadual para 90% (noventa por 
cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de estudantes por 
professor para 20 (vinte).  
11.11. Desenvolver programas de assistência estudantil e mecanismos de 
mobilidade acadêmica, visando garantir as condições necessárias à 
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permanência dos estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível 
médio.  
11.12. Adotar políticas afirmativas para reduzir as desigualdades no acesso 
e permanência na educação profissional técnica de nível médio.  
11.13. Utilizar os dados do Sistema Nacional de Informação Profissional e 
as consultas promovidas junto a entidades empresariais de trabalhadores, 
por meio de estudos e pesquisas sistematizadas, para ofertar formação nas 
instituições especializadas em educação profissional.  
11.14. Fomentar e garantir estudos e pesquisas sobre a articulação entre 
formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as 
necessidades econômicas, sociais e culturais do Estado (SANTA 
CATARINA, 2015).  

 

Em resumo, teoricamente no Estado de Santa Catarina existem diretrizes 

capazes de solucionar os problemas da educação profissional, uma vez que se 

integralmente adotadas, as metas serão capazes de superar as desigualdades 

sociais mediante a qualificação, conforme apregoa Frigotto (1989), na sua teoria de 

desenvolvimento que embasa o presente estudo. 

Das respostas afirmativas, ou seja, daqueles que participam do programa 

jovem aprendiz e cumprem o contido na Lei da Aprendizagem e contratam os jovens 

como aprendizes, temos que analisar a frequência da participação e isto se 

apresenta nos resultados do gráfico 04: 

 

Gráfico 04- Frequência na participação empresarial no Programa Jovem aprendiz. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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O gráfico 04 retrata as 25 (vinte e cinco) empresas que responderam 

afirmativamente sobre a participação no programa Jovem aprendiz. Dessa maneira, 

a pesquisa se mostrou relevante para verificar que o cumprimento da Lei da 

Aprendizagem nos municípios delimitados para o estudo é parcial. Em suma, 

confirmaram-se as justificativas apresentadas pelas empresas quando relatarm a 

inexistência de instituições instaladas nos municípios (Itaiópolis, Papanduva, Monte 

Castelo e Santa Terezinha), capazes de suprir as exigências contidas na Lei da 

Aprendizagem com a disponibilização de cursos profissionalizantes.  

Para complementar o entendimento, relativamente ao cumprimento da Lei da 

Aprendizagem, buscaram-se informações nas escolas de ensino médio da região 

pesquisada. Dos dados recolhidos, constatou-se que 50% das escolas que 

responderam à pesquisa não participam do Programa Jovem Aprendiz. Daquelas 

que participam os resultados compõem o gráfico 05: 

 

Gráfico 05- Frequência da participação das escolas no Programa Jovem aprendiz. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Cotejando as respostas das empresas e das (05) escolas de ensino médio 

que participam do programa, gráficos 04 e 05, respectivamente, restou claro e 

confirmado que não está sendo cumprido, de forma integral, o contido na Lei da 

Aprendizagem. O artigo 429, da CLT, traz um comando obrigacional destinado a 

todos os estabelecimentos e de qualquer natureza, ou seja, qualquer espécie de 

atividade econômica desenvolvida (BRASIL, 2000).  
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Note-se que a lei unificou a obrigatoriedade de contratação de aprendizes, 

envolvendo todos os setores econômicos. Por isso, desde dezembro de 2000, com a 

edição da lei, todos os estabelecimentos estão sujeitos a essa obrigação.  

 
Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a 
empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem 
número de aprendizes equivalente a 5% (cinco por cento), no mínimo, e 
15% (quinze por cento), no máximo, dos trabalhadores existentes em cada 
estabelecimento cujas funções demandem formação profissional. 
(...) 
§ 1°. As frações de unidade, no cálculo da percentagem de que trata o 
caput, darão lugar à admissão de um aprendiz (BRASIL, 2000). 

 
Assim, verificou-se que o legislador atribuiu como obrigação ao empregador 

de médio e grande porte, contratar um percentual mínimo de 5% e máximo de 15%, 

fixando como parâmetro o número de empregados cujas funções demandem 

formação profissional. Em resumo, como visto o artigo 429 da CLT ficaram claros, na 

medida em que identifica a existência de uma obrigação, o sujeito e o respectivo 

objeto. 

Para averiguar se existe, por parte das escolas de ensino médio, incentivo 

para que seus alunos participem do programa foi indagado aos gestores se há 

fomento por parte da instituição para que seus alunos participem do programa. De 

forma surpreendente, embora com pouco conhecimento, como já anteriormente 

relatado, as escolas notadamente reconhecem a sua importância e se preocupam 

em fomentar a participação. 

Gráfico 06- Frequência do fomento nas escolas de ensino médio. 

 
Fontes: Dados da pesquisa (2019) 
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Das 10(dez) escolas respondentes, 07(sete) reportaram sobre o fomento na 

participação do programa jovem aprendiz. Observa-se que demonstra a 

preocupação dos gestores para com o futuro dos jovens e com a sua respectiva 

inserção no mercado de trabalho, conforme se infere do gráfico 06. Da pergunta 

sobre a frequência que a instituição promove a discussão do programa, extraiu-se 

que dentre as 07 (sete) escolas, participantes da pesquisa, 01 (uma) participa 

sempre e 06 (seis) frequentemente. Portanto, promovem a discussão e incentivam 

seus alunos para que participem do programa.  

No espaço para as observações, uma das escolas expressamente assevera 

que “É de total valia que cada vez mais as empresas contratem aprendizes, e que os 

órgãos governamentais subsidiem esse projeto com incentivos permanentes” (Es1). 

Face ao exposto pela gestora de ensino, fica demonstrada a preocupação com a 

necessidade de implementação de Políticas Públicas de origem municipal que 

favoreçam a inserção do menor aprendiz no mercado de trabalho.  

Todos os gestores municipais responderam aos questionamentos e em 

nenhuma das respostas se vislumbra a criação robusta de programas de 

capacitação profissional, qualificação e ou de colocação de trabalhadores jovens no 

mercado de trabalho. Portanto, faz-se necessário desenvolver estratégias que 

permitam ampliar o debate sobre os direitos dos jovens e, principalmente, para 

melhorar a inserção no programa da aprendizagem.  

Perguntado aos gestores públicos, dos cinco municípios, se há Políticas 

Públicas de origem municipal que favoreçam a inserção do Jovem aprendiz no 

mercado de trabalho. Três responderam que não existem e, em dois dos municípios 

que responderam positivamente: o primeiro se limita a uma parceria com o CIEE 

(Centro Integrado Empresa Escola); e outro de Estágio com a Prefeitura, que sequer 

se enquadra no Programa Jovem Aprendiz. 

O questionamento seguinte também foi para os gestores municipais, se há 

políticas públicas elaboradas e implementadas que abrangem: a criação de novas 

oportunidades de trabalho, igualdade de gênero no mercado de trabalho, promoção 

da alfabetização, erradicação do trabalho infantil e formação profissional. O gráfico 

07 retrata fielmente as respostas:  
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Gráfico 07- Políticas públicas existentes e implantadas nos municípios.

 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

Examinando os dados do gráfico 07, que retrata as respostas dos cinco 
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formação profissional e sobre a igualdade de gênero no mercado de trabalho. Em 03 

(três) dos municípios há implantada a erradicação do trabalho infantil, em 04 (quatro) 

a promoção da alfabetização, e somente em 02 (dois) elaborada e implantada a 

criação de novas oportunidades de trabalho.  

A carência de efetivas políticas públicas nos municípios pesquisados valida a 

justificativa do projeto quanto a necessidade de conscientizar a sociedade de que a 

educação profissional é elemento essencial e primordial para inserção do jovem no 

mercado de trabalho. Essas políticas públicas são essenciais também para 

aprimorar o intelecto e formar jovens mais conscientes dos seus direitos e das suas 

obrigações. 

Importa dizer que o relatório do observatório da Prevenção e da Erradicação 

do Trabalho Infantil, na jurisdição da Vara do Trabalho de Mafra, estado de Santa 

Catarina, indicou que existem crianças e adolescentes inseridas irregularmente no 
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mercado de trabalho agrícola. Destes, muitos em idades nas quais há proibição 

absoluta, ou seja, menores de 14 anos.  

Relembrando os dados já anteriormente citados, no município de Santa 

Terezinha, onde os números foram maiores, o relatório do censo agropecuário de 

2017 cita expressamente que foram encontradas 255 (duzentos e cinquenta e cinco) 

crianças ocupadas em estabelecimentos agropecuários; 38 (trinta e oito) em Mafra; 

75 (setenta e cinco) em Itaiópolis, 164 (cento sessenta e quatro) em Monte Castelo e 

20 (vinte) em Papanduva11.   

Em consequência, os jovens estão em situação de risco. O trabalho na 

agricultura pode ser considerado atividade penosa, onde o trabalhador permanece 

por muitas horas em postura inadequada. Ainda, os jovens que trabalham na lavoura 

estão expostos aos agrotóxicos, queimaduras do sol, desidratação e aos acidentes 

com máquinas agrícolas cujos efeitos podem ser irreversíveis. A atividade rural está 

entre as piores formas do trabalho infantil, sendo proibida antes dos 18 anos, 

conforme a Convenção n. 182 da OIT e o Decreto Federal n. 6.481/2008 (BRASIL, 

2008).  

Destarte, verificou-se a premente necessidade de iniciar um processo de 

discussão para a criação e implantação de políticas públicas de inserção do 

trabalhador jovem no mercado onde não existem e, melhorar as já implantadas, 

principalmente no meio rural. Foram disponibilizadas as conclusões desta pesquisa 

para buscar opções e se sugeriu criar alternativas para uma solução negociada 

entre município, escola e empresa, com o intuito de resolver o problema. 

Para averiguar a imagem que a Lei da Aprendizagem possui junto à 

sociedade, foi perguntado se o programa jovem aprendiz representa a porta de 

entrada do jovem no mercado de trabalho. As respostas geraram o gráfico 08. 

 

  

 
11 Disponível em https://observatorioescravo.mpt.mp.br 
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Gráfico 08- Lei da Aprendizagem como porta de entrada para os jovens no mercado de trabalho. 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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uma política pública de erradicação e prevenção do trabalho infantil, ao proporcionar 

a profissionalização. O atendimento às cotas subtrai esses jovens das fileiras 

aliciáveis ao subemprego, às atividades proibidas para adolescentes, às formas de 

trabalho impeditivas da frequência à escola, aos ambientes de trabalho agressivos à 

saúde e à segurança dos jovens, dentre outras patologias sócio laborais.  
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Quadro 10- Justificativas apresentadas pelos participantes da pesquisa que completam o gráfico 08. 

Adolescentes têm que estar inseridos no mercado de trabalho desde cedo, para gerar a 
integração ao mundo do trabalho (M03). 
Com certeza, uma vez que o mercado de trabalho exige sempre experiência (M04). 
Porque oferece ao jovem uma oportunidade para o primeiro emprego (M05).  
O programa é uma oportunidade aos jovens sem experiência profissional comprovada 
(SS1). 
Muitos jovens fazem o curso somente pelo salário, sem se preocupar com o futuro (SS2).  
Essencial no início da vida profissional, para muitos é a chance de sair de uma vida muito 
humilde, ajudar a família, e principalmente estudar e realizar sonhos (Es05). 
Representa a legalização do trabalho e o oferecimento de oportunidade, mas precisa ser 
efetiva (Es06). 
Pois as empresas facilitam o ingresso do aluno (Es10). 
A primeira experiência para eles, marca a vida profissional (Es12). 
É o primeiro contato com o ambiente de trabalho (Es13). 
É uma forma do jovem ser conhecido e mostrar serviço (Em15). 
Ao participar do programa, o jovem adquire experiência (Em17). 
Propicia condições sociais e econômicas na formação profissional (Em18). 
Dentro do programa, conseguimos já algumas efetivações durante os últimos anos (Em19). 
Por se tratar de empresa rural, as dificuldades são enormes para cumprir a Lei (Em20). 
É a oportunidade de a empresa qualificá-lo para desempenhar as atividades da mesma, 
dando oportunidade de contratá-lo como funcionário (Em21). 
Oportunidade que o jovem tem de conhecer o mundo do trabalho e se especializar (Em22). 
Oportunidade do 1º emprego (Em23). 
Para conseguir o primeiro emprego não é fácil, este programa dá oportunidade (Em24). 
A Lei é uma ótima oportunidade, mas a grande parte dos jovens que entram no programa 
querem somente o curso e não têm interesse em atuar na empresa (Em25). 
Depende muito do desempenho dos jovens, a falta de comprometimento por parte destes 
atrapalha essa abertura para o mercado de trabalho (Em26). 
Para conseguir o primeiro emprego não é fácil, este programa dá oportunidade (Em29). 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Concluiu-se que as respostas do quadro 10 pontuaram critérios fundamentais 

e destacaram a importância do Programa Jovem Aprendiz. Relataram a dificuldade 

no cumprimento da Lei pelo empresário da agricultura (Lembrando que não há 

unidade do SENAR- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural instaladas nos 

municípios e que ofereça curso na modalidade capaz de cumprir o programa). 

Outras são as observações no sentido de exaltar a experiência adquirida, a 

qualificação dos jovens, bem como a sua integração com o “mundo do trabalho”. 

Portanto, o mercado deverá conectar de forma eficiente a oferta de emprego com 

aqueles que estão à sua procura. 

Meneguin (2010) diz que a oferta de emprego é uma parte do fluxo e deve 

funcionar perfeitamente, caso contrário “o crescimento econômico pode não causar 

impacto positivo sobre os empregos ou, ainda, os investimentos em educação e 
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novas tecnologias podem não significar ganhos de produtividade e melhores 

salários” (p. 541). 

Mereceu destaque a justificativa que faz menção à legalidade do programa. 

Importante dizer que a proteção ao jovem e ao adolescente consta na Constituição 

Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é a codificação que trata 

especificamente do social e legal que deve ser ofertado aos jovens do nosso país, 

dentro de um espírito de maior proteção e cidadania, decorrentes da própria 

Constituição Federal. O ECA deve ser observado e aplicado na íntegra em benefício 

das crianças e aos adolescentes. Portanto, pode-se afirmar que o legislador quis 

assegurar direitos e garantias para lhes possibilitar um futuro com consciência do 

seu papel em sociedade.  

O programa da aprendizagem pode suprir as dificuldades iniciais de inserção. 

Porém, como assevera Calsing, “necessita de rigorosa fiscalização com o intuito de 

não permitir situações de exploração mediante fraude, com aparência de bom 

direito. Impor condenações severas aos infratores, que correspondam à gravidade 

do problema social” (2013, p. 36). Assim, para evitar que a triste prática perdure, 

será necessário garantir proteção ao aprendiz e se fazer cumprir integralmente o 

contido na Lei da Aprendizagem.  

Para finalizar, importante inserir a manifestação das instituições parceiras 

quando, especificamente, perguntado se o programa tem cumprido a finalidade de 

inserir o jovem no mercado de trabalho. A resposta de ambas foi positiva no sentido 

de que “O programa é uma oportunidade aos jovens sem experiência profissional 

comprovada” (SS1) e outra entidade declarou que supre às demandas com relação 

à falta de mão de obra qualificada. 

Dois pontos mereceram destaque: o primeiro que existe demanda por mão de 

obra jovem qualificada e depois da exigência por experiência profissional. 

 

4.3 JOVEM APRENDIZ 

 

A Lei da Aprendizagem conceitua aprendiz como sendo o jovem que estuda e 

trabalha, aliando formação prática para a profissão que está se capacitando. Para 

participar, os candidatos devem ter entre 14 e 24 anos, precisam ter concluído ou 

cursar o Ensino Fundamental ou Médio, e estar matriculado e frequentando 



108 

  

 

 

 

instituição de ensino técnico profissional conveniada com a empresa (BRASIL, 

2000).  

Pode-se afirmar que estamos diante de uma complexidade dos padrões de 

transição que caracterizam a realidade de muitos jovens e adolescentes que buscam 

o equilíbrio entre o estudo, a formação profissional e o trabalho. A condição 

econômica de seus familiares e o seu próprio desejo de autonomia financeira pode 

influenciá-los por intermédio da inserção no trabalho (Gonçalves, 2015, p. 15). 

Calsing (2016), alega que o aprendiz é um empregado, porém a natureza do 

contrato é educacional e direcionada para a qualificação, ou seja, o método deve 

aliar trabalho e educação.  

Para averiguar as possibilidades e as opções dos jovens, para a qualificação 

profissional, investigou-se junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), instaladas no 

município de Mafra sobre quais os cursos ofertados pelas instituições. 

O SENAC oferece dois cursos, sendo: 

1 Aprendizagem profissional comercial em serviços administrativos; e 

2 Aprendizagem profissional comercial em serviços de vendas (Dados 

da pesquisa, 2019). 

O SENAI oferece mais opções:  

1 Mecânico de manutenção de máquinas em geral; 

2 Assistente administrativo industrial; 

3 Controle de processos da qualidade; 

4 Operador de máquinas de produção na usinagem da madeira (Dados 

da pesquisa, 2019). 

 
Os cursos de qualificação profissional (chamados de cursos de formação 
inicial e continuada ou cursos básicos) são quaisquer cursos de formação 
para o exercício de uma atividade profissional. Podem ser ofertados em 
escola ou outro tipo de instituição, como igreja, ONG, sindicato, associação 
etc. [...]. Propõem-se a qualificar o profissional para o trabalho, sem o 
objetivo de aumentar o seu nível de escolaridade (NERI. 2014, p. 9). 
 

Lembrando que o SENAI, além do município de Mafra atende Itaiópolis e 

Papanduva e que não foram objetos do presente estudo os detalhes dos cursos 

ofertados, tampouco os aprendizes que se encontravam matriculados e 

frequentando os respectivos cursos. Porém, interessaram as estratégias praticadas 

para a divulgação dos cursos e para a seleção. Para obter tais informações, 
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perguntou-se para os gestores das entidades do Sistema S, a forma de seleção para 

ingresso nos cursos destinados ao Programa do menor aprendiz e, as estratégias de 

divulgação dos cursos e vagas destinadas ao Programa Menor aprendiz. As 

respostas formam os gráficos a seguir. 

 
Gráfico 09- Seleção para ingresso nos cursos no Sistema S. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Gráfico 10- Divulgação dos cursos e vagas no Sistema S.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Inicialmente importa esclarecer que não existe na Lei da Aprendizagem ou 
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nos dispositivos que regulam o tema, normatização que norteie o recrutamento e a 

seleção e, consequentemente, a divulgação dos cursos e ou das vagas oferecidas 

nos cursos profissionalizantes.  

De acordo com o Manual de Aprendizagem (BRASIL), o empregador dispõe 

de total liberdade para selecionar o aprendiz, desde que observado o princípio 

constitucional da igualdade e a vedação a qualquer tipo de discriminação atentatória 

aos direitos e liberdades fundamentais. Porém, deverão ser observados os 

dispositivos legais pertinentes à aprendizagem e a prioridade conferida aos 

adolescentes na faixa etária entre 14 e 18 anos, além das diretrizes próprias e as 

especificidades de cada programa de aprendizagem profissional (BRASIL, 2017). 

Em caso de a empresa optar em fazer o recrutamento e a seleção para 

contratar aprendiz por conta própria, deve ter muita atenção no processo. É 

necessário verificar se o jovem possui todos os documentos necessários (Carteira 

de Trabalho e Previdência Social, CPF, RG), se ele não está cadastrado em outro 

programa de aprendizagem, entre outros (BRASIL, 2017). Outra opção mais 

recomendável é recrutar por meio de uma instituição formadora. 

Pesquisando nos escritos sobre o tema recrutamento e seleção para o 

programa jovem aprendiz, Pereira (2013), concluiu que: 

 
Por meio dos dados coletados na pesquisa, foi possível constatar a falta de 
divulgação do Programa Menor Aprendiz, visto que 83% dos jovens 
entrevistados já ingressados no curso de aprendizado obtiveram 
conhecimento do programa de maneira informal, por meio de parentes ou 
amigos. Por esse motivo era impossível suprir a necessidade de 
informações, forçando os jovens a buscarem outras fontes de informações, 
gerando novas dúvidas, desinteresse e, muitas vezes, desistência da busca 
pelo programa. Esse resultado demonstra a necessidade de criar uma 
maneira adequada de divulgar e esclarecer assuntos relacionados à 
contratação dos jovens. Diante dessa observação, também foram 
solicitadas aos jovens sugestões de como eles gostariam de satisfazer suas 
dúvidas e informações sobre as vagas do programa. Entre as diversas 
sugestões, pôde-se observar o grande interesse dos jovens em obter 
informações sobre o programa cujas sugestões indicaram: distribuição de 
panfletos, anúncios em meios de comunicação (rádio e TV) e palestras (p. 
11). 
 

Vislumbrou-se na região pesquisada que não há equalização nos atos de 

divulgação dos cursos e vagas disponibilizadas conforme pode ser constatado pelas 

respostas no gráfico 10. A primeira entidade do sistema S visita as escolas de 

ensino médio com frequência, a outra nunca o faz. Observando-se o gráfico 09 

denotou-se que a indicação da empresa empregadora se sobrepõe as outras formas 

de seleção. Vale lembrar que não existe óbice quanto a forma adotada.  
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Outra observação que mereceu destaque é o pouco uso do sistema global de 

redes de computadores, uma vez que o nunca ou raramente usaram as redes 

sociais, além do rádio, jornal ou o portal CIEE para seleção e divulgação dos cursos 

oferecidos.  

Para entender como a empresa atrai o jovem e o convence a fazer a escolha 

da sua empresa para o contrato de aprendizagem, temos que analisar o gráfico 

seguinte. 

 

Gráfico 11- Estratégias das empresas para divulgar as vagas.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

O gráfico 11, retrata as estratégias para divulgar os cursos de acordo com os 

gerentes de recursos humanos das empresas de médio e grande porte. Salta aos 

olhos a predominância do nunca.  

Novamente verificou-se que as mídias sociais são subutilizadas para 

divulgação e, também, ficou latente a falta regulamentação no sentido de nortear a 

forma e os meios para divulgar as vagas oferecidas pelas empresas. Ainda, alguns 

participantes assinalaram que utilizam de outros mecanismos para divulgação, 
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como: Mural externo e dentro da empresa, SENAI e o RENAPSI12, razões pelas 

quais se concluiu ser necessário desenvolver padrões de divulgação adequados e 

de maior abrangência, ampliando as oportunidades para os jovens e atraindo 

candidatos com o perfil desejado pelas empresas.  

Matsuzaki (2011), em seus estudos afirma ser importante acompanhar as 

ações realizadas pelas empresas na incorporação: 

 
Justamente por a lei fomentar a integração entre os três setores da 
sociedade, há nesse momento uma série de considerações que devem ser 
acompanhadas, tanto pelos órgãos públicos fiscalizadores, bem como pelas 
entidades que ministram os cursos de aprendizagem e possuem assim uma 
parcela significativa de responsabilidade pelo bem-estar e desenvolvimento 
profissional e pessoal desse jovem (p. 14-15). 
 

Conforme Aguillera (2013), o estado deve proporcionar a ponte necessária 

para que o jovem possa trabalhar estudando de forma protegida. Com aulas teóricas 

e práticas em empresa conveniada com a instituição que ministra o curso. Será 

realizado profissionalmente na área de ofício, mediante contrato e monitoramento da 

instituição formadora. Esse monitoramento tem o condão de fiscalizar e proteger os 

direitos do adolescente, preservando e garantindo seu desempenho escolar. 

Para se completar o ciclo das informações e cativar outro olhar sobre o 

mesmo assunto, divulgação e conhecimento das vagas ofertadas no Programa 

Jovem aprendiz, lançou-se o seguinte questionamento para as escolas: Quais as 

formas de conhecimento, pela escola, das vagas para menor aprendiz em 

empresas? 

 

  

 
12 A Renapsi integra a Rede Pró-Aprendiz, uma aliança nacional que, por meio de parcerias, fortalece 
o desenvolvimento socioeconômico, promovendo a inserção de jovens no mundo do trabalho a partir 
de programas de Aprendizagem. 
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Gráfico 12- Escolas e o conhecimento das vagas ofertadas para o programa. 

 
Fontes: Dados da pesquisa (2019). 
 

Apesar de se observar que uma das escolas se utiliza das redes sociais, não 

se pode ter como sinalizador para algum tipo de mudança, posto que continua 

expressiva a resposta para o ‘nunca’ e também ‘raramente’ para todas as outras 

formas sugeridas de divulgação, como consta do gráfico 12.  

Reapareceu nas justificativas das escolas, a informação de que um dos 

municípios sequer participa do programa Jovem Aprendiz (ES5). Assim, pôde-se 

afirmar a guisa de conclusão que, pelos métodos empregados na divulgação dos 

cursos e vagas as chances de o jovem participar do programa não são iguais para 

todos.  

 
[…] há um paradoxo vivido pela juventude diante de uma sociedade do 
capital flexível. Esta sociedade prima pelo desempenho, a performance e 
sucesso individual como formas de representar o modo de ser jovem: ágil, 
flexível e dinâmico de vida. No entanto, essa mesma sociedade torna o 
segmento juvenil muito mais vulnerável socialmente pela exclusão 
educacional e pela necessidade antecipada do ingresso no mercado de 
trabalho, na maioria das vezes precário e sem qualificação; também 
aproxima o jovem das fronteiras de risco, violência e experiências de todo 
tipo (MATSUZAKI, 2011, p. 31). 
 

Aquino (2009), tece uma análise quanto aos jovens no mercado de trabalho, e 

afirma que o investimento em educação foi uma resposta do Estado para fornecer 

conhecimento e capacitação as novas gerações. Predomina a teoria de a juventude 

não precisar entrar precocemente no mundo do trabalho, deve se concentrar em 
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estudar. Portanto, existem duas juventudes: aquela que se prepara para a vida 

adulta por meio da educação e outra que, como parte do proletariado, sequer é vista 

como jovem. 

Cabe às escolas verificar a potencialidade de seus alunos e oferecer recursos 

orientadores para suas escolhas futuras. É preciso expor o mundo do trabalho aos 

alunos de maneira precisa e consistente, evidenciando as dificuldades e 

responsabilidades futuras (FROZINO, 2006, p. 51).  

Face ao exposto e para compreender o comportamento dos jovens 

contemplados com a política pública, perguntou-se aos gestores das instituições 

parceiras, responsáveis pelo ensino profissionalizante, com que frequência os 

alunos interrompem o programa da aprendizagem.  

A primeira respondeu ser rara e, a outra entidade que as desistências 

acontecem poucas vezes. Nenhuma motivação negativa foi apresentada. A primeira 

afirmou que a abdicação acontece quando existe “efetivação por parte da 

contratante antecipadamente ao período contratual” e de “Nova oferta de emprego 

em período integral ao jovem aprendiz por outra empresa” (SS1) a outra, por 

mudança de endereço do aluno (SS2). Concluiu-se que o jovem que inicia o projeto 

possui o intuito de permanecer nele até sua conclusão. 
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Gráfico 13- Política da empresa em contratar jovens aprendizes. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Enxergou-se, no gráfico 13, um cenário favorável à carreira dos jovens que 

conseguem se beneficiar da política pública, ou seja, que participam do Programa 

Jovem Aprendiz. Pôde-se assegurar que as empresas aprovam o programa, haja 

vista que dos respondentes, 35,48% afirmaram que o programa se presta para 

prepará-los ao seu quadro efetivo; 74,19% veem o programa como porta de entrada, 

para o jovem ingressar no mercado de trabalho; 9,67% contrata o jovem pela 

facilidade que ele possui de tratar com as inovações e 12,9% afirmaram que serve 

somente para cumprir requisito legal. 

Portanto, a educação profissional deve ser mais explorada no recorte 

territorial deste estudo, dando mais efetividade à Lei da Aprendizagem. Com o 

integral cumprimento das cotas, ampliar-se-ão as reais e efetivas possibilidades de 
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os jovens serem inseridos no mercado de trabalho. A Constituição Federal declara 

que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e precisa ser 

promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). Assim, com o cumprimento integral das 

cotas previsto no Programa Jovem Aprendiz, promover-se-á o ingresso do jovem no 

mercado de trabalho e, por conseguinte, os manterá na escola oferecendo todas as 

oportunidades para o pleno desenvolvimento dos jovens.  

Para melhor entender os empregadores que participam do Programa e sua 

predisposição em contratar o aprendiz, basta observa o quadro 11, que 

notoriamente mostra essa contribuição dos aprendizes. 

 

Quadro 11 - Grau de contribuição dos aprendizes para as empresas. 

Grau contribuição Respondentes Percentual 

Altamente relevante 5 14% 

Relevante 19 51% 

Pouco relevante 2 6% 

Indiferente 

 2 5% 

Irrelevante 0 0 

Não Responderam 9 24% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Já se sabe que o empresário tem interesse em contratar. Observou-se que, 

65% (sessenta e cinco), portanto, a maioria dos respondentes afirma ser relevante e 

altamente relevante a contribuição desses jovens para as empresas. A partir dessa 

premissa, tornou-se necessário compreender como as empresas privadas de médio 

e grande porte avaliam os participantes do Programa. Para tal desiderato, foi 

questionado aos respondentes se os jovens aprendizes estão melhor preparados 

para concorrer a uma vaga no Mercado de Trabalho.  
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Quadro 12- Como a empresa avalia o programa: 

Sim, porque eles vivenciam a rotina e compreendem a dinâmica que o mercado de trabalho 
tem e exige (Em1). 
Sim, estão por ter oportunidade de qualificação no curso, parte teórica e a prática na 
empresa (Em4). 
Sim, ele prepara futuros profissionais com qualificação (Em5). 
Com certeza. O programa de aprendizagem é completo em relação a ensino, prática, 
comportamento profissional, ética, são avaliados e desenvolvidos (Em8). 
Indiferente (Em13). 
Sim, porque conhecem o ambiente de trabalho mais cedo e adquirem o interesse por aquilo 
que lhes agrada (Em14). 
Sim, porque já conhecem as políticas das empresas, entendendo a importância de ter 
responsabilidades (Em15). 
Depende do jovem, alguns não estão em busca de preparo, apenas querem o salário 
(Em16). 
Parcialmente, pois o programa não é suficiente para qualificar e responsabilizar o jovem 
dentro da vida profissional (Em17). 
Depende muito mais do jovem, pois se for um cidadão com perfil desenvolvido para 
aprender, dedicar-se e for comprometido em qualquer situação, vai ter espaço no mercado 
(Em18). 
Sim, pois adquirem experiência e conhecimento para ingressar em outras vagas (Em19). 
Sim, as experiências adquiridas nas organizações (Em20). 
Sim para aqueles que enxergam na aprendizagem um canal para desenvolvimento, e 
aproveitam a oportunidade de aprendizado (Em22). 
Quando o jovem entra no mercado de trabalho cedo, tem maiores chances de qualificar-se 
tendo assim, mais chances para concorrer às vagas oferecidas (Em23). 
Sim, porque aprendem a exercer na prática. Temos o SENAC que os ajuda muito durante o 
período contrário aos estudos- SENAC que fazem cursos com diploma e trabalhos em 
equipe, mostrando responsabilidade (Em24). 
Sim, pois já obtivemos uma experiência com conteúdos vivenciados tanto na prática, 
quanto na teoria (Em25). 
Sim, por ter oportunidade de qualificação no curso, parte teórica e a prática na empresa 
(Em26). 
Sim, pois na sua trajetória de aprendiz ele já sai com alguma qualificação profissional 
(Em27). 
Acredito que sim, porém depende do interesse, desenvolvimento e comprometimento de 
cada um, o aproveitamento desta oportunidade de ingressar no mercado de trabalho 
(Em29). 
Sim, pois com o programa já adquirem experiência (Em30). 
Sim, porque propicia uma formação integral ao desenvolver C.H.A. (conhecimento, 
habilidade e atitude) (Em31). 
Sim, se levarmos em consideração um jovem que nunca trabalhou, nem fez nenhum curso 
de aprendizagem (Em32). 
Sim, porque se preparam na teoria com o curso no SENAC e na prática com o trabalho na 
empresa (Em33). 
Sim, devido aos cursos serem de formação técnica, trazem uma grade de grande 
conhecimento aos jovens participantes do programa, e também aos quais atuam dentro das 
empresas. Colocar em prática seu aprendizado, tendo maior evolução perante aos não 
participantes (Em34). 
Os jovens que participam do Programa estão mais bem preparados para concorrer a uma 
vaga no mercado de trabalho, pois no curso eles aprendem muito sobre a vivência nas 
empresas, senso comum, estados psicológicos, teorias, e outros aspetos (Em35). 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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As avaliações, conforme quadro 12, foram positivas. As respostas 

descreveram os fatores que contribuem para a inserção do jovem aprendiz no 

mercado de trabalho: Experiência prática, ética- comportamento profissional, 

oportunidade em conhecer a empresa e o mercado de trabalho, responsabilidade no 

desempenho das tarefas, melhora nas relações profissionais, aprimoramento da 

capacidade e qualificação. Excetuando uma que expressamente respondeu ser 

“indiferente” (Em13) todos as outras respostas são otimista e acreditam que os 

“jovens que participam do Programa estão mais bem preparados para concorrer a 

uma vaga no mercado de trabalho, pois no curso eles aprendem muito sobre a 

vivência nas empresas, senso comum, estados psicológicos, teorias, e outros 

aspetos” (Em35). 

Outra resposta que mereceu atenção resumiu a qualificação ao aduzir que 

sim o programa “propicia uma formação integral desenvolvendo o C.H.A.” (Em31). 

Conhecimento, Habilidade e Atitude (CHA) que são características corroboradoras 

do desenvolvimento da competência.  

Silva (2010), explica que o Conhecimento se refere ao domínio sobre fatos, 

conceitos e definições. Pode ser adquirido na escola, nos livros e em artigos que se 

lê, em eventos e palestras que se frequenta. Portanto, uma consequência do 

aprendizado contínuo do indivíduo e uma das condições essenciais para o sucesso. 

Habilidade é aplicar o conhecimento adquirido nas atribuições reais do trabalho e a 

Atitude é fazer acontecer e está diretamente relacionada com a ação que permite 

alcançar ou superar metas, assumir riscos, atuar como agente de mudança, agregar 

valor, obter excelência e focar em resultados. 

  Sedimenta a análise do quadro 11 e permite concluir que as empresas 

acreditam no programa atribuindo-lhe eficácia. As respostas demonstram que há 

credibilidade, sendo capaz de criar condições favoráveis para capacitar o jovem e 

posteriormente incorporá-lo ao seu quadro de colaboradores.  

Maria de Lourdes Leiria, desembargadora-presidente do TRT da 12ª Região, 

defende a aprendizagem como sendo uma das maneiras de se enfrentar a 

precariedade do labor infantil e combinar educação e qualificação nos afazeres, 

permitindo que os jovens tenham garantias trabalhistas, segurança e remuneração 

justa. Para verificar a interação do programa jovem aprendiz com outras políticas 

públicas e obter uma visão sistêmica foi analisada a sua interação com outras 

políticas públicas.  
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Gráfico 14- Contribuição do Programa Jovem Aprendiz com outras políticas públicas: 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Ao analisar os resultados verificou-se que os gerentes privados veem a 

contribuição para a ‘prevenção e erradicação do trabalho infantil’ como “grande” e 

“muito grande” (gráfico 14). Percebe-se a importância de incentivar para que haja 

maior aderência ao combate por meio da inserção do jovem, ou seja, fazer com que 

se cumpram as cotas da Lei da aprendizagem. 

O Decreto Federal n. 6.481, de 12 de junho de 2008, lista em itens os 

trabalhos prejudiciais com sua respectiva descrição, prováveis riscos e sua 

consequente repercussão à saúde. As atividades vão desde o trabalho com 

máquinas pesadas até a agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, 

pesca, indústria extrativa e trabalho doméstico (BRASIL, 2008).  

Calsing (2016), relata que existe engajamento da Justiça do Trabalho no 

combate ao trabalho do menor. Demonstra que a preocupação é efetiva e cuja luta 

pela erradicação do trabalho infantil se intensificou a partir de 2012 com a Comissão 

para Erradicação do Trabalho Infantil (CETI), com o objetivo de ampliar e consolidar 

o vínculo institucional com o compromisso de eliminar o trabalho infantil. 

 
Na ótica da Justiça do Trabalho, a aprendizagem a partir dos 14 anos de 
idade, com todos os direitos trabalhistas assegurados e com a prevalência 
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do aspecto educacional e de formação profissional que a Lei da 
aprendizagem atribui a tal atividade, é fundamental para essa transação, 
uma infância protegida para uma vida adulta produtiva (CALSING, 2016, 
p.31). 
 

Ao se comentar as respostas, percebeu-se que a alocação do jovem no 

mercado de trabalho reflete positivamente em outras políticas públicas. Logo, faz-se 

necessário planejar a sua efetiva aplicação e colocar em práticas ações capazes de 

resolver o problema. Cobrar o efetivo cumprimento, será uma forma de ajudar.  

Com o intuito de fazer cobrança, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

(MPT) ajuizou Ação Civil Pública n. ACPCiv 0000657-66.2019.5.12.0017, em 24 de 

maio de 2019, contra o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR 

AR/SC, pedindo a condenação do réu na obrigação de fazer  "promover a 

implementação de cursos e abertura de turmas de aprendizagem, 

independentemente do quantitativo de alunos, nos Municípios de Mafra e 

Canoinhas, para atendimento de todas as demandas de vagas apresentadas pelas 

empresas contribuintes do réu. A sentença de mérito da lavra de José Eduardo 

Alcântara, Juiz do Trabalho, foi exarada em 16.12.2019 e determinou que o SENAR 

implemente, até o início do ano letivo de 2021, cursos e abertura de turmas de 

aprendizagem, independentemente do quantitativo de alunos (www.trt12.jus.br). 

Na fundamentação da sentença, há confirmação de que o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural sequer possui instalações nos municípios: 

 
O réu confirmou a falta de disponibilização de vagas nos municípios 
referidos pelo Ministério Público. Contudo, explica que "o SENAR não está 
logrando êxito em encontrar aprendizes para frequentarem os cursos a 
serem ofertados, em que pese todo o esforço da entidade junto aos 
empregadores rurais". Esclarece que o número mínimo de 30 alunos para 
abertura de cursos nunca é atingido, "foi pactuado com o próprio MPT, e 
com a participação da Procuradoria da República". Complementa que "o 
SENAR, ao contrário de outros 'S' - SENAI, SENAC, SENAT - não possui 
instalações próprias (unidades de ensino) espalhadas pelo Estado", o que 
inviabiliza a instalação de turmas, sem o atendimento da quantidade mínima 
de alunos (BRASIL, 2019). 

 
Com a sentença prolatada pelo Dr. José Eduardo Alcântara, Juiz do Trabalho 

do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o SENAR foi compelido a cumprir a 

determinação judicial e deverá disponibilizar cursos e vagas, viabilizar o 

cumprimento das cotas pelas empresas rurais da região a partir de 2021 e com isso 

beneficiará muitos jovens.   

Necessário transcrever a fundamentação da sentença que relata a conduta 

omissiva e o ciclo que estava instalado na região:  
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Na verdade, a cadeia de entidades responsáveis pela formação de 
adolescentes aprendizes rurais (Senar e empregadores rurais) tem buscado 
eximir-se da sua obrigação legal com o pretexto da falta de alunos. Com 
efeito, o Senar não oferece os cursos porque os empregadores não 
disponibilizam alunos, e, em consequência, os empregadores não 
contratam aprendizes porque o Senar não implementa os cursos. A 
conduta omissiva dos responsáveis legais (caracterizada pela postura de 
transferir para o outro uma responsabilidade que também é sua) parece ser 
utilizada apenas em benefício próprio, considerando que a qualificação e a 
preparação de adolescentes aprendizes são custosas, demandam tempo e 
exigem uma metodologia (com respeito à condição de pessoa em 
desenvolvimento) de quem os prepara para o mercado de trabalho. No caso 
do réu, há ainda um contrassenso institucional, uma vez que passa a criar 
embaraços (ou, ao menos, a não criar condições) para o desenvolvimento 
da sua finalidade (serviço voltado à aprendizagem rural), sobretudo 
quando a região com carência de vagas possui um extenso território e com 
inegável vocação rural (Mafra1 e Canoinhas2 - consulta Wikipédia). Aliado a 
isso, o demandado nem ao menos, busca formalizar convênios com 
serviços sociais melhores estruturados, conforme alternativa sugerida em 
audiência (id. 0392f31 - pág. 1), o que reforça a fragilidade dos termos da 
defesa (grifos no original) (BRASIL, 2019). 

 
O comando da sentença determina que o SENAR cumpra o contido na Lei da 

Aprendizagem, obrigando-o a disponibilizar cursos de aprendizagem rural e, por 

conseguinte as empresas correlatas ao ramo rural serão, também, obrigadas a 

contratar aprendizes. Com isso, o poder judiciário entrega a prestação jurisdicional, 

fazendo justiça social. 

Além da ação do poder judiciário, qual o pacto que a sociedade está disposta 

a cumprir. Para aferir o compromisso da sociedade em acolher os jovens no 

programa de aprendizagem questionou-se aos gestores de recursos humanos sobre 

o compromisso da sociedade em empregar jovens aprendizes. 

 

Quadro 13- A iniciativa privada e o compromisso com a sociedade: 

Desenvolver os jovens para iniciar a vida profissional, oportuniza aos jovens cursos técnicos e 
prepará-los para o mundo (Em1). 
Compromisso de auxiliar no desenvolvimento dos jovens, tanto profissional como moral, para que 
cada vez mais tenham profissionais e pessoas de bem (Em4). 
Uma forma de acreditar no jovem. É um compromisso social de confiar no jovem e dar a ele uma 
oportunidade (Em5). 
Favorecer não só o jovem, mas sua família no presente e no futuro, protegendo do trabalho infantil e 
alavancar carreiras de sucesso com a oportunidade do primeiro emprego. Uma superação da 
desigualdade social (Em7). 
É oportunidade de trabalho formal e formação técnica. Criam-se perspectivas de futuro, ao ajudar a 
família com seu salário ou assumir algumas de suas despesas. Também será treinado a agir como 
um cidadão participativo e consciente de seus direitos e deveres (Em8). 
Uma forma de acreditar no jovem é um compromisso social de confiar nele e dar a ele uma 
oportunidade (Em11). 

Continua... 
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Continuação do quadro 13 

Na nova geração, que está entrando no mercado de trabalho, oportunizando-lhe o conhecimento 
técnico específico, sendo sempre assistido (Em12). 
Total. Existe interesse sempre em contratar como aprendizes e como efetivo quando capacitado 
(Em13). 
Incluir o jovem no mercado de trabalho (Em14). 
Treinar e ensinar não só no trabalho, mas também em relação aos princípios éticos e morais 
(Em15). 
Oportunizar perspectivas de mudanças na sociedade (Em16). 
Contribuir para inclusão de novos trabalhadores no mercado, incentivar os estudos, formação de 
trabalhadores comprometidos, experientes que possam auxiliar no crescimento da empresa em que 
atuam e na vida profissional (Em18). 
Como empresário acredito que somos responsáveis pela aprendizagem dos jovens (Em19). 
Formar mão de obra qualificada, bem como ajudar os jovens na escolha de qual carreira pretendem 
seguir, por meio do aprendizado que terão (Em21). 
Contribuir para inserção do jovem no mercado de trabalho, contribuindo com o desenvolvimento 
desses (Em22). 
É um compromisso social, pois assim podemos auxiliar os jovens na sua escolha profissional, bem 
como na sua formação, vivenciando desde cedo os pilares necessários para se manter no âmbito do 
trabalho (Em24). 
Compromisso de auxiliar no desenvolvimento dos jovens: tanto profissional como moral, para que 
cada vez mais tenham profissionais e pessoas de bem (Em25). 
O compromisso de formar profissionais com responsabilidade e mostrar para os jovens o mercado 
que eles querem (Em26). 
Ajudar o jovem na escolha de sua carreira, de futuro, de formação, visto que envolve todos os 
agentes, família, escola e a própria empresa (Em27). 
Formar profissionais responsáveis (Em28). 
Não há como responder pela sociedade, embora dentro da entidade empregadora vem de encontro 
da contribuição social na comunidade onde está inserida (Em29). 
É um compromisso com o futuro, em que esses jovens estarão inseridos no mercado de trabalho e 
adaptados (Em31). 
É de desenvolver jovens e ajudar na escolha de sua carreira, dar suporte e orientação para sua 
capacitação (Em32). 
É uma forma legal de contratação do menor de idade, dentro de sua característica. A partir dos 14 
anos, o jovem já tem a permissão de ser registrado como jovem aprendiz e iniciar uma atividade 
remunerada dentro do mercado de trabalho e dessa forma prevenir a exploração do trabalho infantil 
(Em33). 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Existe interesse e se verifica no quadro 13 que há comprometimento com o 

futuro destes jovens. A fala da população participante da pesquisa, especialmente 

no sentido de que “É de desenvolver jovens e ajudar na escolha de sua carreira, dar 

suporte e orientação para sua capacitação” (Em32), é especialmente relevante 

porque 

 
As constantes mudanças no chamado “mundo do trabalho” exigem dos 
trabalhadores conhecimentos explícitos e implícitos, que poderão ser 
adquiridos durante a formação profissional e pessoal. Os processos 
educacionais propiciam o desenvolvimento de conhecimentos teóricos e 
práticos, criando um diferencial competitivo para o indivíduo no mercado de 
trabalho. A educação e a formação visam à cidadania, procuram identificar 
as habilidades e as aptidões dos indivíduos para a construção de uma 
carreira profissional e é nesse momento que começam os percursos e 
desafios para a escolha da formação profissional (FROZINO, 2006, p. 14). 
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Segundo Frozino (2006), o processo de escolha profissional está repleto de 

dificuldades e conflitos, o grande entrave encontra-se no fato de o indivíduo não 

saber o que quer fazer, não conhecer o mercado de trabalho, desconhecer as 

dificuldades das profissões e não ter apoio familiar.  

Os respondentes deixaram claro que são solidários e receptivos no sentido de 

compreender que o programa proporcionará: capacitação com orientação, 

oportunidade de inserção no mercado de trabalho, desenvolvimento pessoal, 

proteção, dentre outros. A responsabilidade está estampada na declaração de que 

“Como empresário acredito que somos responsáveis pela aprendizagem dos jovens” 

(Em19). É visto que há uma classe empresarial consciente, corroborado por outra 

declaração aduz ser “Uma forma de acreditar no jovem, é um compromisso social de 

confiar no jovem e dar a ele uma oportunidade” (Em20). 

Desse modo, o estudo demonstrou as medidas que contribuem para o 

cumprimento da Lei de Aprendizagem em empresas de médio e grande porte. 

Ainda, descreveu e relacionou a conexão dos jovens aprendizes com as políticas 

públicas.  

Pontuada a preocupação e o interesse da sociedade pela capacitação, 

importa compreender a contrapartida, ou seja, as dificuldades encontradas pelo 

empregador ao contratar jovens no programa da aprendizagem.   
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Gráfico 15- Deficiências detectadas pelo empregador em relação ao trabalho realizado pelo jovem 

aprendiz.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Necessário relatar que, nesta questão, 13 (treze) gerentes deixaram de 

responder ao questionamento e o gráfico 15 retrata somente os participantes.  

Na avaliação das empresas de médio e grande porte, que responderam aos 

questionamentos, apesar da concordância ser apenas parcial é significativa, sendo: 

52,93% concordam parcialmente que falta habilidade aos jovens; 29,03% falta 

qualificação; 48,38% falta comprometimento; 25,80% falta competência; 35,48% 

falta criatividade e 38,70% falta interesse.  

Para Silva (2010), habilidade é usar e aplicar o conhecimento adquirido nas 

atribuições reais do trabalho, seja para resolver problemas ou situações ou, ainda, 

para criar e inovar. Portanto, habilidade depende de prática, treino, erros e acertos.  

Segundo o Manual de aprendizagem, a qualificação passa, necessariamente, 

pela aprendizagem profissional. Em nível de formação inicial, o programa de 

aprendizagem está dirigido para o treinamento em determinada e específica função, 

sendo o horário de trabalho mínimo teórico calculado com base na carga horária do 

curso de nível técnico médio correspondente, conforme classificação do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos, instituído pela Resolução nº 3, de 09 de julho de 2008, 
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da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 

2014). 

Vieira e Alves (1995), quando abordam a qualificação profissional enquanto 

uma proposta de política pública, aduzem que:  

 
A política de formação profissional deve dar atenção maior aos 
trabalhadores em situação de fragilidade; casos típicos são os 
desempregados, os que trabalham no setor informal e mesmo os 
trabalhadores menos organizados, empregados nos setores tradicionais da 
economia. Nesses casos, será preciso combinar currículos apropriados com 
necessidades ocupacionais de mercado, com a finalidade de permitir a 
esses grupos reais oportunidades de emprego e de trabalho (p. 17). 
 

Portanto, para que o estado possa assumir a formulação de políticas públicas 

para uma área, deverá conhecer as exigências do mercado, a situação dos 

trabalhadores, e os programas governamentais de educação e de qualificação 

profissional. 

[...] o governo deve pautar sua atuação com propostas sinérgicas e 
consequentes na direção do equacionamento e solução dos problemas de 
emprego e de qualificação profissional levantados, incentivando a 
modernização produtiva mediante o fortalecimento e a ampliação das linhas 
de financiamento já existentes no BNDES, Banco do Brasil, Finep, etc., com 
o objetivo de acelerar o processo de modernização para aqueles setores em 
que a competitividade limita sua expansão (VIEIRA E ALVES,1995, p.17). 
 

Os programas devem estar pautados em conteúdos educativo-profissionais 

que garantam ao trabalhador acesso à moderna tecnologia produtiva e a modelos de 

gestão que possibilitem, de um lado, um leque de ocupações semelhantes para 

atender às solicitações do mercado (VIEIRA E ALVES,1995).  

Finalmente, o governo, para alcançar eficácia nas intervenções, deve articular 

as suas ingerências na área de educação e de formação profissional, propiciando a 

efetiva participação de todos os atores envolvidos na formulação das ações. 

As deficiências apontadas de falta de habilidade e de qualificação somente 

estarão completas no final da aprendizagem e, portanto, justificáveis. Assunção 

(2018), diz que os fatores que interferem na formação do aluno passam, 

necessariamente, pela questão pedagógica como fundamental e, na sequência, a 

questão estrutural.  

Para uma análise mais aprofundada das demais deficiências que se 

vislumbram acentuadas sobre: Falta comprometimento; falta competência; falta 

criatividade e falta interesse, ante sua subjetividade exigiu-se uma nova 

investigação, desta feita com os jovens, corpo docente das instituições parceiras e, 
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também, uma análise do programa (conteúdos ministrados nos cursos 

profissionalizantes). Portanto, não tendo subsídios suficientes para concluir, posto 

que neste tópico outros fatores impliquem diretamente nos resultados, foi necessário 

abster-se de qualquer ilação.  

Para se traduzir em números a contratação dos aprendizes, perguntou-se aos 

gestores de recursos humanos das empresas, obrigadas pela Lei da aprendizagem 

em contratar: Quantos jovens foram contratados, desde a sanção da Lei do Aprendiz 

(2000) até outubro de 2019? 

 

Quadro 14- Jovens aprendizes contratados, desde a sanção da Lei do Aprendiz (2000) até outubro de 

2019, nas empresas pesquisadas. 

Jovens Contratados Percentual 

Até 05 4 15% 

06 a 10 3 12% 

11 a 20 5 19% 

21 a 50 2 8% 

Mais de 50 11 42% 

Nenhum 1 4% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

A Lei foi promulgada no ano de 2000 e após 19 anos de vigência, verificou-se 

que 4% das empresas, que teoricamente deveriam contratar jovens aprendizes, 

nunca participaram do programa da aprendizagem. Observou-se, também, que são 

baixos os outros parâmetros de inclusão, sendo: 15% até cinco, 12% de 06 a 10 e 

19% de 11 a 20. Por conseguinte, decorrido um lapso temporal significativo, desde a 

entrada em vigor da lei, pode-se afirmar que somente 50% das empresas cumprem 

de forma mais significativa o comando legal de alocação de jovens no mercado de 

trabalho. 

Pôde-se fundamentar a baixa adesão pelas respostas, já anteriormente 

citadas: “Na região de Papanduva não temos instituições de ensino 

profissionalizante, somos atendidos por Mafra” (Em7). “Falta de cursos 

profissionalizantes. Não há SENAR no município” (Em10). 

Para cumprimento da Lei, por força do § 1º, do art. 428, da CLT, existe a 

obrigatoriedade da anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), e 

do aprendiz estar matriculado e ter frequência comprovada na escola, caso não 

tenha concluído o Ensino Fundamental. Além disso, é necessária sua inscrição em 



127 

  

 

 

 

programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada 

em formação técnico-profissional metódica (BRASIL, 1943). 

A formação exige incluir atividades teóricas e práticas, organizadas em 

tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades 

desenvolvidas nas empresas contratantes. Em vista disso, pôde-se concluir que a 

indisponibilidade dos cursos profissionalizantes inviabiliza totalmente o cumprimento 

das cotas.  

Para identificar outro objetivo específico, foi perquirido aos mesmos gestores 

se no final do aprendizado há conversão do contrato de aprendizagem em outro por 

prazo indeterminado.  

 

Quadro 15 - Conversão do contrato de aprendizagem. 

Conversão % EMPRESAS 

Sempre 12% 

Frequentemente 47% 

Poucas vezes 41% 

Nunca 0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Inexpressiva a taxa de conversão do quadro 15, apenas 12% dos jovens se 

tornam funcionários por prazo indeterminado, apesar de muitos, 47%, afirmarem que 

frequentemente efetivam os jovens aprendizes. Para compreensão dos percentuais, 

fez-se necessário analisar paralelamente ao gráfico 15 onde as empresas aduziram 

como deficitário o perfil dos jovens. Consequentemente, pôde-se reputar como 

fundamental para os contratos que não sejam efetivados.   

Com o intuito de conhecer sobre a importância da interação social para 

transformação das relações de trabalho, promovendo a carreira profissional do 

jovem, perguntou-se aos gestores das instituições parceiras participantes sobre a 

contribuição do curso de formação para a atividade que será futuramente 

desempenhada pelo jovem, após a saída do Programa.  

A resposta da primeira entidade confirmou a teoria relativa à  

 
O curso oportuniza a práxis. Dá oportunidade ao jovem de relacionamento 
das teorias com as práticas em tempo integral, visto que pode implementar 
as propostas de melhoria dentro da empresa onde atua como aprendiz 
(SS1). 
 



128 

  

 

 

 

Percebeu-se que a escola profissionalizante, além de priorizar o contido na 

lei, ou seja, ministrar a teoria, também favorece a ação, incentivando seus alunos a 

aplicar seus conhecimentos na empregadora.  

Além da teoria e da prática Assunção (2018), assevera que um aspecto a 

merecer atenção, seria o de fomentar políticas de inclusão no meio escolar, 

melhorando o tempo de aprendizagem, fazendo com que os espaços escolares 

fossem ocupados com propostas interessantes para o aluno. Estimular-se-ia sua 

permanência na escola devido à qualidade dos conteúdos aplicados pelos 

professores e as atividades extracurriculares seriam as melhores possíveis, 

priorizando um ensino de qualidade em toda a rede de educação. 

A segunda entidade aduz que “O jovem tem condições de atender as 

demandas das empresas, tanto nas atividades técnicas como transversais (gestão 

por exemplo) ” (SS2). Nessa realidade, nota-se que vai além da limitação da lei, 

prepara lideranças, e como tal pode-se considerar importante para a articulação de 

ideias, inovação, cooperação e evolução da região em todos os aspectos, 

principalmente em relação ao econômico.   

Para finalizar a pesquisa, as entidades que compõem o Sistema S e estão 

instaladas no município de Mafra, contribuíram para apontar as principais 

dificuldades em relação a execução do programa da Aprendizagem. O primeiro 

problema relatado foi no relacionamento com a família do aluno ao alegar que têm 

“dificuldades de parceria com os pais que, muitas vezes infantilizam seus filhos” 

(SS1). 

A família é o norte do jovem, que ao se deparar com a necessidade de 

escolher uma profissão, precisa do apoio positivo dos familiares. 

 
Quando um adolescente se depara com a escolha de uma profissão, não 
estão apenas em jogo seus interesses e aptidões, mas também a maneira 
como ele vê o mundo, como ele próprio se vê, as informações que possui 
acerca das profissões, as influências externas advindas do meio social, dos 
pares e, principalmente, da família (ALMEIDA & PINHO, 2008, p.2). 
 

A questão da atuação da família na escolha profissional transpareceu no 

discurso dos pais. Existem várias formas de influenciar, quer falando abertamente a 

opinião, outras de forma velada, pressionando o filho a seguir determinada 

profissão.  

 
O indivíduo, ao nascer, já carrega consigo uma série de expectativas da 
família, que ele deverá (ou não) cumprir ao longo da vida. Os pais 
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depositam seus sonhos nos projetos que fazem para o futuro do filho e este 
desenvolve-se dentro desse contexto, muitas vezes ouvindo que deve 
seguir a profissão do pai e/ou do avô, ou ouvindo que determinada profissão 
não é apropriada para o seu sexo. Frequentemente, nos processos de 
orientação profissional essas questões familiares não possuem espaço. 
Testes psicométricos são aplicados, a fim de medir os interesses e aptidões 
do jovem, de forma a fornecer uma resposta que solucione a problemática 
da escolha profissional. No entanto, essa solução pode ou não ser bem 
vista aos olhos da família, fazendo com que o jovem acabe optando por 
seguir os desejos familiares (ALMEIDA & PINHO, 2008, p.2). 
 

Logo, todas as influências familiares podem ser trabalhadas de diversas 

maneiras durante o processo de orientação profissional. Primeiramente que o jovem 

compreenda e reconheça a influência da família e depois levá-lo a se dar conta das 

questões que estão por trás de sua escolha. 

A segunda resposta foi com relação ao fato de não ter dificuldades com os 

alunos. Porém, “Em municípios menores, a dificuldade em reunir 20 alunos 

indicados para formar as turmas, é grande.” (SS2). 

Para entender a dificuldade relatada pela instituição, faz-se necessário nos 

reportarmos a Lei da Aprendizagem que estabelece a obrigatoriedade de 

contratação. Nesse contexto e para se analisar a questão, foi relatado o problema: 

Premissa número um, as normas da instituição são turmas com no mínimo 20 

alunos. Premissa dois, no município de Santa Terezinha há somente uma empresa 

que se enquadra nos padrões que a Lei exige para contratação de aprendizes. 

Premissa três, a lei exige que se contrate um mínimo de 5%, no máximo 15% dos 

trabalhadores existentes, e pelos cálculos, a empresa não tem a obrigação de 

contratar 20 jovens aprendizes para abertura da turma. Para concluir a situação, fez-

se necessário buscar opções, novamente sugerindo-se criar alternativas para uma 

solução negociada entre município, escola e empresa, com o intuito de resolver o 

problema. 

Para concluir os relados dos resultados e a sua respectiva análise, o último 

questionamento, que abrangeu todos os participantes, solicitou que se realizassem 

comentários sobre algum aspecto abordado e que fosse relevante sobre o programa 

da aprendizagem.  

Aleatoriamente se elegeram dez depoimentos, sendo cinco de escolas e cinco 

das empresas participantes, que se reproduzem abaixo:  
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Quadro 16– Depoimento dos aspectos atribuídos como relevantes. 

É de total valia que cada vez mais as empresas contratem aprendizes, e que os órgãos 
governamentais subsidiem esse projeto com incentivos permanentes (Es1). 
Na atual conjuntura social em que a maioria dos jovens se encontra, é de extrema importância um 
programa que vise dar oportunidade para trabalhar e estudar, evitando assim, o abandono dos 
estudos para trabalhar e ajudar a família, e mais importante ainda, oferece a muitos jovens uma 
meta, um objetivo a ser almejado, uma qualificação profissional, afastando muitos do caminho das 
drogas e da violência. Acreditamos e apoiamos projetos que melhorem a qualidade de vida do 
nosso jovem, a escola participa e colabora para com o Programa Jovem Aprendiz (Es4). 
A pesquisa nos instigou a curiosidade em levantar os dados quantitativos de alunos contemplados 
com a Lei. Por um lado, ficamos contentes pelos números, porém ainda não o suficiente pelas 
vagas que determina a Lei, pois observamos que algumas empresas de médio porte nem 
apareceram nos dados coletados. [...] Vale ressaltar, também, a falta que faz no município de 
Papanduva as entidades do "Sistema S" que em muito contribui para a formação técnico-
profissional dos aprendizes. Alguns alunos também citaram ser estagiários através do CIEE. 
Lembrando que Papanduva é um município essencialmente agrícola, sabe-se que informalmente 
muitos alunos prestam ajuda aos pais nas atividades do campo, agricultura, pecuária suinocultura, 
avicultura e infelizmente também na fumicultura. Nossos jovens precisam cada vez mais de 
oportunidade de estudo e trabalho, pois a ociosidade pode torná-los frustrados, doentes e até 
delinquentes (Es5). 
O programa jovem aprendiz seria de grande valia para o nosso município, visto que apresenta 
carência de recursos e oportunidades para a juventude (Es6). 
Um assunto que precisa ser debatido e divulgado (Es8). 
É uma inclusão do jovem no mercado de trabalho, promovendo um desenvolvimento e preparando 
para o mercado de trabalho (Em5). 
O que prejudica o aprendiz e a empresa é o limite imposto pela legislação. A Lei restringe muito a 
ação do aprendiz dentro da empresa, impedindo o aprendizado (Em12). 
A Lei resgata jovens que muitas vezes estão em situação precária; um bom programa de 
aprendizagem auxilia na formação profissional e no caráter (Em14). 
É uma inclusão do jovem no mercado de trabalho, promovendo um desenvolvimento e preparando 
para o mercado de trabalho (Em19). 
Programa jovem aprendiz é o sonho de muitos jovens. Atualmente, existe um grande interesse de 
jovens almejando ingressar no mercado de trabalho, buscando melhorar a situação de vida e 
qualificação profissional. Sabemos que o futuro de uma nação depende dos jovens que estão 
inseridos no mercado de trabalho. Importante salientar que a formação dos colaboradores para 
assumirem cargos mais elevados, garantindo um bom clima institucional e desenvolvimento 
profissional, tendo a possibilidade de futuramente ser efetivado (Em35). 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Constatou-se, conforme consta do quadro 16, manifestações positivas em 

relação ao trabalho, atribuindo relevância ao programa e à Lei da Aprendizagem, 

vislumbrando a efetiva aplicabilidade para inserção do jovem no mercado de 

trabalho. 

Em consonância com os comentários, Da Silva (2011), escreve que 

especificamente a juventude brasileira necessita de urgente investimento 

econômico, educacional, cultural, político e social, que considere a sua realidade 

como coletivo, a sua diversidade, resultante das determinações sociais. 

Confirmando também a teoria do autor de que não existem postos de trabalho 

suficientes para absorver toda mão de obra, por isso surge a necessidade de se 

preparar, cada vez mais e melhor, para a concorrência que se estabeleceu, bem 
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como para suprir as lacunas do não cumprimento da Lei da aprendizagem pelas 

empresas de médio e grande porte. 

Ainda, importa dizer que a educação profissional é muito mais complexa que 

a da educação regular. Em primeiro lugar, a educação profissional é 

necessariamente complementar à educação regular. Depois, que a educação 

profissional deve conter cursos que beneficiem a região, sendo necessário estudar e 

conhecer as deficiências da localização regional e dos alunos. A criação de escolas 

profissionalizantes garantirá o mérito e o cumprimento da Lei da Aprendizagem.  
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5. DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

Primeiramente necessário informar que os resultados dizem respeito ao 

universo da investigação, no raio de abrangência da pesquisa.  

A inserção do jovem no mercado de trabalho passa, necessariamente, pelo 

cumprimento das cotas de que trata o artigo 429, da CLT e deixa um legado social 

positivo.  

Pelos dados obtidos com a pesquisa, principalmente pelas respostas das 

instituições parceiras, que melhor manobram o programa, uma vez que se 

declararam especialistas no tema e, expressamente afirmaram ser o Programa da 

Aprendizagem a melhor oportunidade dos jovens de ingressarem no mercado de 

trabalho. Permite-se atribuir ao programa da aprendizagem o status de porta de 

entrada do jovem ao mercado de trabalho. 

Incontroversa a importância, foi necessário pontuar os fatores que facilitam a 

inserção do jovem no mercado de trabalho. Pelas respostas obtidas, pôde-se 

considerar a capacitação como o fator facilitador mais eloquente. Os respondentes 

expressamente afirmaram ser uma oportunidade de inserção no mercado de 

trabalho, com desenvolvimento pessoal e de forma protegida. Nas declarações, os 

empresários tomaram para si a responsabilidade pela aprendizagem dos jovens. 

Demonstraram que há uma classe empresarial consciente e que acredita no 

potencial dos jovens, fazendo da inserção um compromisso social. 

Os dados obtidos pontuaram outros fatores e se pôde destacar a importância 

da experiência prática adquirida, além da integração do jovem com o “mundo do 

trabalho”. Em resumo, o mercado deverá conectar de forma eficiente a oferta de 

emprego com aqueles que estão à sua procura. Pelas respostas aos 

questionamentos propostos, extraiu-se a existência de demanda por mão de obra 

jovem qualificada e a exigência por experiência profissional. 

Foi conclusão, ainda, o comportamento otimista dos respondentes com os 

resultados do programa que pontuaram outros aspetos desenvolvidos nos cursos 

profissionalizantes, como: comportamento profissional adequado, ética na atividade, 

oportunidade em conhecer a empresa, responsabilidade no desempenho das 

tarefas, melhora nas relações profissionais, além da teoria trabalhada pelo 

programa. Que tais fatores são importantes para torná-los melhor preparados para 

concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, pois aprendem muito sobre a 
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vivência nas empresas, senso comum e o seu desenvolvimento emocional. 

Constatou-se também que as empresas acreditam no programa, atribuindo-lhe 

eficácia e credibilidade, sendo capaz de criar condições favoráveis para capacitar o 

jovem e posteriormente incorporá-lo ao seu quadro de colaboradores. 

Elencados os principais fatores facilitadores, bem como os aspectos positivos 

do programa e, antes de abordar aqueles que inibem, foi necessário destacar que 

ainda existem empresas que contratam jovens aprendizes somente para cumprir 

requisito legal, posto que o seu descumprimento pode culminar em multa. Porém, 

sem falar na função social da empresa, cumpre observar que as cotas de 

aprendizagem se constituem além da obrigação, numa política pública de 

erradicação e prevenção do trabalho infantil, ao proporcionar a profissionalização e a 

geração de renda de forma protegida com a escolarização dos jovens. 

Para enumerar os fatores que dificultam a inserção do jovem no mercado de 

trabalho, fez-se necessário esclarecer que existem empresas que não cumprem a 

cota obrigatória contida na Lei 10.097/2000. Verificou-se que das 31 (trinta e uma) 

empresas respondentes, 06 (seis) não contratam jovens aprendizes. Para entender 

a abstenção, foi essencial pesquisar as justificativas apresentadas. Posto que em 04 

(quatro) dos municípios pesquisados não existem instituições de ensino 

profissionalizantes instaladas nos municípios e, consequentemente faltam cursos 

profissionalizantes.  

Fato que explica o ingresso da Ação Civil Pública ACPCiv n. 0000657-

66.2019.5.12.0017 impetrada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) na Vara do 

Trabalho de Mafra cuja sentença de mérito foi exarada em 16.12.2019 e determinou 

que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) disponibilize cursos e 

vagas na região. Desse modo, confirma-se o maior fator inibidor, ou seja, a 

inexistência de cursos que viabilizem a inserção do jovem aprendiz no mercado de 

trabalho. Com a decisão judicial atendida, será viabilizado o cumprimento das cotas 

decorrentes da Lei da Aprendizagem pelas empresas rurais da região, a partir de 

2021, beneficiando muitos jovens. Aqui se relembrou o contido no relatório do 

observatório da Prevenção e da Erradicação do Trabalho Infantil, citado na 

introdução, no qual se demonstrou que crianças e adolescentes estão inseridos 

irregularmente no mercado de trabalho agrícola.  

Na fundamentação da sentença, foi relatada a conduta omissiva e o ciclo que 

estava instalado na região. Ali o réu não oferecia a formação porque os 
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empregadores não disponibilizam alunos, e, em consequência, os empregadores 

não contratavam aprendizes porque o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural não 

implementava os cursos. Assim, com a determinação judicial deve o réu cumprir o 

contido na Lei da Aprendizagem, ficando obrigado a disponibilizar cursos de 

aprendizagem rural e, por conseguinte as empresas correlatas ao ramo rural são, 

também, obrigadas a contratar aprendizes. Com isso, o poder judiciário entrega a 

prestação jurisdicional, fazendo justiça social e, com o cumprimento teremos parte 

do problema resolvido. Espera-se que a decisão judicial seja efetiva para que os 

jovens permaneçam no local de origem e não se evadam para outros municípios em 

busca de oportunidades. Esse movimento tem reflexo direto na economia local e 

regional.  

Demonstrada a maior dificuldade no cumprimento da Lei, cumpre observar 

que as cotas de aprendizagem constituem além da obrigação uma política pública 

de erradicação e prevenção do trabalho infantil, ao proporcionar a profissionalização 

e a geração de renda de forma protegida com a escolarização dos jovens. 

Constatou-se como segundo fator inibidor relevante, que nos municípios 

pesquisados há carência de efetivas políticas públicas que favoreçam a inserção do 

Jovem aprendiz no mercado de trabalho, sendo que em nenhum dos municípios 

pesquisados existem políticas públicas elaboradas e implantadas que versem sobre 

a formação profissional.   

Com o estudo ficou explícito que não existe domínio pleno em relação ao 

contido na Lei, outro fator inibidor importante. Encontra-se a necessidade de 

conscientizar os gestores das escolas de ensino médio sobre os benefícios do 

Programa jovem aprendiz e estes devem dominar o assunto para que possam 

repassar as informações com segurança aos seus alunos. Assim, encontra-se 

validada a justificativa do projeto sobre a necessidade de conscientizar a sociedade 

sobre ser a educação profissional um elemento imprescindível para a inserção do 

jovem no mercado de trabalho. Dessa forma, possibilita-se aprimorar o intelecto e 

formar jovens mais conscientes dos seus direitos e das suas obrigações. 

Para se traduzir em números a contratação dos aprendizes, perguntou-se aos 

gestores de recursos humanos das empresas, obrigadas pela Lei da aprendizagem 

em contratar, se os jovens foram contratados por prazo indeterminado após o 

termino da aprendizagem. Verificou-se inexpressiva a taxa de conversão; apenas 

12% dos jovens se tornam funcionários por prazo indeterminado.  
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Quando um adolescente se depara com a escolha de uma profissão, não 

estão apenas em jogo seus interesses e aptidões, mas também a maneira como ele 

vê o mundo, como ele próprio se vê e as informações que possui acerca das 

profissões, as influências externas advindas do meio social, dos pares e, 

principalmente, da família. A falta de parceria da família surge nas justificativas de 

um dos respondentes, porém uma análise mais profunda do tema exigirá outros 

dados que não foram objetos da presente pesquisa. Pode-se afirmar somente que a 

família influenciará na escolha profissional. 

Destarte, verifica-se a premente necessidade de iniciar um processo de 

discussão para a criação e implantação de políticas públicas de inserção do 

trabalhador jovem no mercado onde não existem e, melhorar as já implantadas, 

principalmente no meio rural. Serão disponibilizadas as conclusões desta pesquisa 

com o intuito de oferecer opções, e, sugerir-se que sejam criadas alternativas para 

uma solução negociada entre município, escola e empresa, com o intuito de resolver 

o problema. Fazer valer a função social da empresa, onde devem ser colocados os 

interesses da sociedade acima dos interesses individuais. Relembrando, que a 

função social impõe ao proprietário a prática de um comportamento em prol da 

sociedade. 

Comprovada a defasagem de cursos profissionalizantes na área agrícola, 

relacionam-se à guisa de sugestão alguns cursos que podem ser criados: serviços 

especializados (mecânica e manutenção de máquinas agrícolas); serviços 

direcionados ao agronegócio (empresas de aplicação e laboratórios para 

manipulação de agrotóxicos e sementes); manutenção de equipamentos para 

secagem de grãos; transporte de grãos, entre outros. 

Com o intuito de colaborar para a solução do problema, inserção do jovem no 

mercado de trabalho, sugere-se desenvolver um projeto para promover a criação de 

comissões municipais, composta por: representante das empresas de médio e 

grande porte; gestores das escolas de ensino médio; poder público (representante 

do município); das entidades inscritas no Cadastro Nacional de Aprendizagem 

profissional (CNAP) e instaladas nos respectivos municípios. 

Inicialmente, necessário se faz capacitar os membros da comissão quanto ao 

contido na Lei da Aprendizagem e seu respectivo programa de aprendizagem. 

Igualmente importante será pesquisar as necessidades e as peculiaridades 

regionais, sem esquecer os jovens residentes que poderão se beneficiar do 
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programa. Tais informações serão essenciais para, somente depois, promover o 

debate abordando as necessidades e as possibilidades de inserção dos jovens no 

mercado de trabalho, via programa da aprendizagem, decorrente da Lei n. 

10.097/200. Por exemplo: quais cursos ofertar e o seu tempo de vigência, ainda, o 

número de vagas que precisam ser disponibilizadas. 

Para complementar a presente pesquisa, percebeu-se a necessidade de 

desenvolver novos estudos em torno das deficiências apontadas: falta de habilidade 

e de qualificação, falta comprometimento; falta competência; falta criatividade e falta 

interesse. Exige uma nova investigação, desta feita com os jovens, corpo docente 

das instituições parceiras e, também, análise do programa (conteúdos ministrados 

nos cursos profissionalizantes). 

Como ação futura pessoal, além da entrega de cartilhas físicas que tratam do 

objeto do presente estudo, a pesquisadora colocou-se à disposição para proferir 

palestras e ou outros esclarecimentos sobre o contido na Lei da Aprendizagem e o 

respectivo programa. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar os fatores inibidores, 

facilitadores e suas implicações na efetivação da Lei da Aprendizagem, quanto a 

inserção do jovem aprendiz no mercado de trabalho, em municípios sob a jurisdição 

da Vara do Trabalho de Mafra/SC.  

Pelos dados obtidos com a pesquisa permite-se atribuir ao programa da 

aprendizagem o status de porta de entrada do jovem ao mercado de trabalho. 

Após analisar os resultados, concluiu-se que o programa da aprendizagem 

pode suprir as dificuldades iniciais de inserção. O atendimento deste instituto 

subtrairá jovens das fileiras aliciáveis e do subemprego, das atividades proibidas 

para adolescentes, das formas de trabalho impeditivas da frequência à escola, dos 

ambientes de trabalho agressivos à saúde e à segurança dos jovens, dentre outras 

patologias sócio laborais.  

Em decorrência do estudo, pode-se elencar como fatores que facilitam a 

inserção do jovem no mercado de trabalho: 

- Capacitação como o fator facilitador mais eloquente;  

- A experiência prática adquirida, além da integração do jovem ao mercado de 

trabalho; 

- Demanda por mão de obra jovem qualificada e a exigência por experiência 

profissional. 

Outros aspectos facilitadores e que são desenvolvidos nos cursos 

profissionalizantes, como: comportamento profissional adequado, ética na atividade, 

oportunidade em conhecer a empresa, responsabilidade no desempenho das 

tarefas, melhora nas relações profissionais, além da teoria trabalhada pelo 

programa. Que tais fatores são importantes para torna-los mais preparados para 

concorrer por uma vaga no mercado de trabalho, pois aprendem muito sobre a 

vivência nas empresas, senso comum e o seu desenvolvimento emocional.  

Conclui-se, também, que as empresas acreditam no programa atribuindo-lhe 

eficácia e credibilidade, sendo capaz de criar condições favoráveis para capacitar o 

jovem para posteriormente incorporá-lo ao seu quadro de colaboradores. 

Verificou-se que das 31 (trinta e uma) empresas respondentes, 06 (seis) não 

contratam jovens aprendizes e para entender a abstenção, foi essencial pesquisar 

as justificativas apresentadas. Posto que em 04 (quatro) dos municípios 
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pesquisados não existem instituições de ensino profissionalizantes instaladas nos 

municípios e, consequentemente faltam cursos profissionalizantes. 

Neste contexto, passa-se a listar os fatores que dificultam a inserção do 

jovem no mercado de trabalho:  

- Faltam cursos profissionalizantes (maior fator inibidor).  Fato que explica o 

ingresso da Ação Civil Pública ACPCiv n. 0000657-66.2019.5.12.0017 impetrada 

pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) na Vara do Trabalho de Mafra, cuja 

sentença de mérito determinou que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR) disponibilize cursos e vagas na região.  

- Carência de efetivas políticas públicas que favoreçam a inserção do Jovem 

aprendiz no mercado de trabalho, já que em nenhum dos municípios pesquisados 

existem políticas públicas elaboradas e implantadas que versem sobre a formação 

profissional. 

- Outro fator inibidor importante, não existe domínio pleno em relação ao 

contido na Lei (Conhecimento). 

Para compreender o impacto que o programa de aprendizagem produz no 

desenvolvimento econômico, fez-se mister relembrar os dados coletados da 

literatura como já anteriormente citados, que os programas de estágio e de 

aprendizagem profissional são responsáveis e injetam na economia e no Produto 

interno bruto a escala de bilhões, razão pela qual se permite asseverar que os 

números são significativos. 

A educação profissional complementa a educação regular, sendo uma muito 

diferente da outra. Os cursos devem beneficiar a região, sendo necessário estudar e 

conhecer as deficiências da localização regional e dos alunos. As escolas 

profissionalizantes deverão ser criadas com o intuito de suprir a demanda, 

garantindo a cumprimento da Lei da Aprendizagem e o desenvolvimento econômico.  

Para finalizar, importante falar novamente que a educação profissional 

sozinha não vai assegurar justiça social, porém, com algum esforço, aprofundar o 

conhecimento e promover a discussão acerca da política pública de emprego (Lei da 

Aprendizagem) contribuirá para a redução das desigualdades de oportunidades, 

como apregoa Frigotto. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa JOVEM APRENDIZ NO 

CENÁRIO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA JURISDIÇÃO DA VARA 

DO TRABALHO DE MAFRA/SC, sob a responsabilidade do pesquisador Argos 

Gumbowski, o qual pretende esclarecer “Quais os fatores inibidores, facilitadores e 

suas implicações na efetivação da Lei da Aprendizagem, quanto a inserção do 

jovem aprendiz no mercado de trabalho, em municípios sob a jurisdição da Vara do 

Trabalho de Mafra/SC? “.  

Sua participação é voluntária e se dará por meio de um questionário 

estruturado para posterior análise dos dados. Será conduzida de forma que permita 

descrever as políticas públicas de trabalho que contribuem para a inserção do jovem 

aprendiz no mercado de trabalho; Apontar as principais vias de acesso deste jovem  

ao mundo laboral; Averiguar se há conversão do contrato de aprendizagem por outro 

de prazo indeterminado; Aferir o percentual de contratação do jovem aprendiz pelas 

empresas de médio e grande porte; e Identificar os fatores que favorecem a 

alocação da mão de obra do jovem aprendiz no contexto sócio-político do 

desenvolvimento regional. 

A qualquer momento da realização deste estudo, todo 

participante/pesquisador ou o estabelecimento envolvido poderá receber os 

esclarecimentos adicionais que julgar necessários.  

Qualquer participante selecionado ou selecionada poderá recusar-se a 

participar ou retirar-se da pesquisa em qualquer fase da mesma, sem nenhum tipo 

de penalidade, constrangimento ou prejuízo aos mesmos. O sigilo das informações 

será preservado por meio de adequada codificação dos instrumentos de coleta de 

dados. Especificamente nenhum nome, identificação de pessoas ou de locais 

interessa a este estudo.  

Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação serão usados 

para fins unicamente acadêmico-científicos e apresentados na forma de dissertação 

ou artigo cientifico, não sendo utilizados para qualquer fim comercial.  

Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que 

assine este “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo.  

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 
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fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo 

e sem nenhum prejuízo a sua pessoa.  

O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra 

informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com a pesquisadora Lucia 

Juraszek, que poderá ser localizada nos endereços de e-mail: 

lucia.juraszek@gmail.com, ou pelo telefone: (47) 99966-5279, ou poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UnC, na Av. Presidente Nereu 

Ramos, 1071, Jardim do Moinho, Mafra-SC, telefone (47) 3641-5500 e/ou e-mail 

comitedeetica@unc.br  

  

Eu,___________________________________________________________, fui 

informado sobre o que a pesquisadora quer fazer e por que precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso desistir quando quiser, sem 

qualquer explicação. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas 

assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

Data: ___/ ____/ 2019 

 

________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do professor Responsável 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO AOS GESTORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 

ENSINO MÉDIO  

 

Prezado (a) gestor (a)  

A proposta deste questionário é apontar as principais vias de acesso do jovem 

aprendiz ao mercado de trabalho e identificar os fatores que favorecem a alocação da mão 

de obra do aprendiz no contexto sócio-político do desenvolvimento regional.  

Abaixo, algumas orientações:  
• A participação na pesquisa é voluntária, contudo, muito importante.  

Considerando o sigilo, você não deve registrar seu nome no questionário.  
• Leia com atenção as perguntas e quando estas apresentarem alternativas, 

marque apenas uma resposta, que será a correta. 
• Abaixo de alguns blocos há um espaço para registrar os comentários diversos 

dos propostos.  
• MUNICÍPIO: (  ) Mafra;  (  ) Itaiópolis;  (  ) Papanduva;  (  ) Monte Castelo;  (  ) 

Santa Terezinha. 
 

 
1. Conhece o programa jovem aprendiz?  
a) (    ) Sim      b)(    ) Não 
 
 
2. A escola participa do programa Jovem Aprendiz?   
a) (    ) Sim      b)(    ) Não 
 
2.1 Em caso positivo, com que frequência? 
a)(   ) sempre  b)(   ) frequentemente  c)(   ) poucas vezes  d)(   ) raramente  e)(   ) nunca. 
 
 
3. Há fomento por parte da instituição para que seus alunos participem do programa? 
a) (    ) Sim      b)(    ) Não 
 
3.1 Em caso positivo, com que frequência? 
a)(   ) sempre  b)(   ) frequentemente  c)(   ) poucas vezes  d)(   ) raramente  e)(   ) nunca. 
 
 
4. Lei da Aprendizagem: o programa jovem aprendiz representa uma porta de entrada do 
jovem ao mercado de trabalho. 
a)(    ) Concordo plenamente 
b)(    ) Concordo 
c)(    ) Indiferente 
d)(    ) Discordo 
e)(    ) Discordo Plenamente 
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5. Quais as formas de conhecimento, pela escola, das vagas para jovem aprendiz em 
empresas? 
Estratégias Sempre Frequentemente Poucas 

vezes 
Raramente Nunca 

Visita da 
Empresa 

     

Site da 
empresa 

     

Redes 
sociais 

     

Rádio 
 

     

Jornal 
 

     

Portal 
CIEE 

     

Outro, aponte:______________________________________________________________ 
 

 
6.  Quais as estratégias de divulgação dos cursos destinados ao Programa Jovem aprendiz? 
Estratégias Sempre Frequentemente Poucas 

vezes 
Raramente Nunca 

Visita da 
Empresa 

     

Site da 
empresa 

     

Redes 
sociais 

     

Rádio 
 

     

Jornal 
 

     

Portal 
CIEE 

     

Outro, aponte:______________________________________________________________ 
 

 
7. Qual o grau de conhecimento da obrigatoriedade contida na Lei da Aprendizagem, que 
expressamente determina que as empresas de médio e grande porte contratem um número 
de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% dos trabalhadores 
existentes cujas funções demandem formação profissional?  
a)(   ) nenhum;  b)(   ) pequeno;  c)(   ) médio; d)(   ) grande;  e)(    ) muito grande. 
 
 
8. As políticas públicas de emprego, especificamente a Lei da Aprendizagem, contribuem 
para o desenvolvimento Regional? 
a)(    ) Concordo plenamente 
b)(    ) Concordo 
c)(    ) Indiferente 
d)(    ) Discordo 
e)(    ) Discordo Plenamente 
 
9. Avalie a política pública de emprego, especificamente a Lei da Aprendizagem, como fator 
de inserção do Jovem no mercado de trabalho. 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 
10. Registre seus comentários sobre os aspectos abordados e que julgue relevantes: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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APENDICE C - QUESTIONÁRIO AOS RESPONSÁVEIS PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE EMPREGO DAS PREFEITURAS 

 

Prezado (a) Senhor (a)  

A proposta deste questionário é apontar as principais vias de acesso do jovem aprendiz ao 

mercado de trabalho e identificar os fatores que favorecem a alocação da mão de obra do 

jovem aprendiz no contexto sócio-político do desenvolvimento regional.  

Abaixo, algumas orientações:  
 

• A participação na pesquisa é voluntária, contudo, muito importante.  Considerando o 
sigilo, você não deve registrar seu nome no questionário.  

• Leia com atenção as perguntas e quando estas apresentarem alternativas, marque 
apenas uma resposta, que será a correta. 

• Abaixo de alguns blocos há um espaço para registrar os comentários diversos dos 
propostos.  

• MUNICÍPIO: (  ) Mafra;  (  ) Itaiópolis;  (  ) Papanduva;  (  ) Monte Castelo;  (  ) Santa 
Terezinha.  

 
 
1.  A coordenação das políticas públicas de emprego é competência da: 
(  ) Secretaria municipal do trabalho; 
(  ) Secretaria municipal da assistência social; 
(  ) Conselho Municipal dos  Direitos  da  Criança e do Adolescente 
(  ) Outro: ________________________________________________________ 
 
 
2. Há Políticas Públicas de origem municipal que favorecem a inserção do jovem aprendiz 
no mercado de trabalho? 
a) (    ) Sim      b)(    ) Não 
2.1. Em caso positivo, apontar quais: ___________________________________________ 
 
 
3. No município há instituições cadastradas no Cadastro Nacional de Aprendizagem 
Profissional (CNAP)? (O cadastramento se refere às entidades qualificadas em formação 
técnico-profissional).  
a) (    ) Sim      b)(    ) Não 
3.1. Em caso positivo, apontar quais: ____________________________________________ 
 
 
4. Especificamente, no município, há políticas públicas elaboradas e implementadas que 
abrangem:  
4.1 - Formação profissional:  
a) (    ) Sim      b)(    ) Não 
 
4.2 - Erradicação do trabalho infantil: 
a) (    ) Sim      b)(    ) Não 
  
4.3 - Promoção da alfabetização: 
a) (    ) Sim      b)(    ) Não 
  
4.4 - Igualdade de gênero no mercado de trabalho: 
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a) (    ) Sim      b)(    ) Não 
  
4.5 - Criação de novas oportunidades de trabalho: 
a) (    ) Sim      b)(    ) Não 
 
4.6. Registre seus comentários sobre os aspectos abordados e que julgue relevantes: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 
 
5. Qual o grau de conhecimento da obrigatoriedade contida na Lei da Aprendizagem, que 
expressamente determina que as empresas de médio e grande porte contratem um número 
de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% dos trabalhadores 
existentes cujas funções demandem formação profissional?  
a)(   ) nenhum;  b)(   ) pequeno;  c)(   ) médio; d)(   ) grande;  e)(    ) muito grande 
 
 
6. Lei da Aprendizagem: o programa jovem aprendiz representa uma porta de entrada do 
jovem ao mercado de trabalho. 
a)(    ) Concordo plenamente 
b)(    ) Concordo 
c)(    ) Indiferente 
d)(    ) Discordo 
e)(    ) Discordo Plenamente 
 
 
7. As políticas públicas de emprego, especificamente a Lei da Aprendizagem, contribuem 
para o desenvolvimento Regional? 
a)(    ) Concordo plenamente 
b)(    ) Concordo 
c)(    ) Indiferente 
d)(    ) Discordo 
e)(    ) Discordo Plenamente 
 
 
8. Quais ações efetivas a educação profissional pode desenvolver para contribuir com o 
desenvolvimento regional?  
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
9. Avalie a política pública de emprego, especificamente a Lei da Aprendizagem, como fator 
de inserção do Jovem no mercado de trabalho. 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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APENDICE D - QUESTIONÁRIO INSTITUIÇÕES NÃO ESTATAIS  

 

Prezado (a) Senhor (a)  

A proposta deste questionário é apontar as principais vias de acesso do jovem 

aprendiz ao mercado de trabalho e identificar os fatores que favorecem a alocação da mão 

de obra do jovem aprendiz no contexto sócio-político do desenvolvimento regional.  

Abaixo, algumas orientações:  
• A participação na pesquisa é voluntária, contudo, muito importante.  Considerando o 

sigilo, você não deve registrar seu nome no questionário.  
• Leia com atenção as perguntas e quando estas apresentarem alternativas, marque 

apenas uma resposta, que será a correta. 
• Abaixo de alguns blocos há um espaço para registrar os comentários diversos dos 

propostos.  
• MUNICÍPIO: (  ) Mafra;  (  ) Itaiópolis;  (  ) Papanduva;  (  ) Monte Castelo;  (  ) Santa 

Terezinha.  
 

  
1. Qual o grau de conhecimento da obrigatoriedade contida na Lei da Aprendizagem, que 
expressamente determina que as empresas de médio e grande porte contratem um número 
de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% dos trabalhadores 
existentes cujas funções demandem formação profissional?  
a)(   ) nenhum;  b)(   ) pequeno;  c)(   ) médio; d)(   ) grande;  e)(    ) muito grande 
 
 
2. Há cursos direcionados ao jovem aprendiz?  
(    ) Sim      (    ) Não 

2.1 Em caso positivo, quais? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
3.  Quais as estratégias de divulgação dos cursos destinados ao Programa Jovem aprendiz? 
Estratégias Sempre Frequentemente Poucas 

vezes 
Raramente Nunca 

Visita às 
escolas 

     

Site da 
empresa 

     

Redes 
sociais 

     

Rádio 
 

     

Jornal 
 

     

Portal 
CIEE 
 

     

Outra, aponte:_____________________________________________________________ 
 
 
 
4. Quais as estratégias de divulgação das vagas para jovem aprendiz em sua empresa? 
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Estratégias Sempre Frequentemente Poucas 
vezes 

Raramente Nunca 

Visita às 
escolas 

     

Site da 
empresa 

     

Redes 
sociais 

     

Rádio 
 

     

Jornal 
 

     

Portal 
CIEE 
 

     

Outra, aponte:_____________________________________________________________ 
 
 
5. Qual a forma de seleção para ingresso nos cursos destinados ao Programa do jovem 
aprendiz?  
Forma de 

seleção 

Sempre Frequentemente Poucas 

vezes 

Raramente Nunca 

Indicação 

 

     

Prova 

seletiva 

     

Apenas 

inscrição 

     

Outro. Qual_____________________________________________________________ 
 
  
6. Com que frequência os alunos desistem dos programas?  
(   ) sempre; (   ) frequentemente; (   ) poucas vezes; (   ) raramente; (   ) nunca. 
 
 
7. Em relação a desistência. Existem informações acerca da motivação?  
a) (    ) Sim     b) (    ) Não 
7.1. Em caso positivo, apontar pelo menos uma: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
8. Lei da Aprendizagem: o programa jovem aprendiz representa uma porta de entrada do 
jovem ao mercado de trabalho. 
a)(    ) Concordo plenamente 
b)(    ) Concordo 
c)(    ) Indiferente 
d)(    ) Discordo 
e)(    ) Discordo Plenamente 
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9. Você acha que o Programa tem cumprido esta (s) finalidade (s)? 
a)(    ) Concordo plenamente 
b)(    ) Concordo 
c)(    ) Indiferente 
d)(    ) Discordo 
e)(    ) Discordo Plenamente 
 
 
10. Qual a contribuição do curso de formação para a atividade que será futuramente 
desempenhada pelo jovem, após a saída do Programa? 
__________________________________________________________________________
___ ______________________________________________________________________  
 
 
11. Quais as dificuldades para a execução desse Programa? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 
12. Quais os fatores facilitadores para a execução desse Programa? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
13. Como você analisa a Formação Profissional dada pelo Programa e as exigências do 
mercado de trabalho? 
__________________________________________________________________________
___ ______________________________________________________________________   
 
 
14. As políticas públicas de emprego, especificamente a Lei da Aprendizagem, contribuem 
para o desenvolvimento Regional? 
a)(    ) Concordo plenamente 
b)(    ) Concordo 
c)(    ) Indiferente 
d)(    ) Discordo 
e)(    ) Discordo Plenamente 
 
 
15. Avalie a política pública de emprego, especificamente a Lei da Aprendizagem, como 
fator de inserção do Jovem no mercado de trabalho? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APENDICE E-  QUESTIONÁRIO AOS RESPONSÁVEIS PELO DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS DAS EMPRESAS 

 

Prezado (a) Senhor (a)  

A proposta deste questionário é apontar as principais vias de acesso do jovem 

aprendiz ao mercado de trabalho; averiguar se há conversão do contrato de aprendizagem 

por outro de prazo indeterminado; e identificar os fatores que favorecem a alocação da mão 

de obra do jovem aprendiz no contexto sócio-político do desenvolvimento regional.  

Abaixo, algumas orientações:  
• A participação na pesquisa é voluntária, contudo, muito importante.  

Considerando o sigilo, você não deve registrar seu nome no questionário. 
• Leia com atenção as perguntas e quando estas apresentarem alternativas, 

marque apenas uma resposta, que será a correta. 
• Abaixo de alguns blocos há um espaço para registrar comentários diversos 

dos propostos.  
• MUNICÍPIO: (  ) Mafra;  (  ) Itaiópolis;  (  ) Papanduva;  (  ) Monte Castelo;  (  ) 

Santa Terezinha.  
 
1. Conhece o programa Jovem Aprendiz?  
a)(    ) Sim     b) (    ) Não 
 
 
2. A sua empresa participa do programa Jovem Aprendiz?   
a) (    ) Sim      b)(    ) Não 

2.1 Em caso positivo, com que frequência? 
a)(   ) sempre b)(   ) frequentemente c)(   ) poucas vezes d)(   ) raramente e)(   ) nunca. 
 
 
3. Se participa do programa Jovem Aprendiz responda: A política da empresa em contratar 
jovem aprendiz, se baseia em: 
Motivos Concordo 

totalmente 
Concordo 
parcialmente 

Indiferente Discordo 
parcialmente 

Discordo  
totalmente 

Somente cumprir 
requisito legal 

     

Vê o programa 
como porta de 
entrada do jovem 
ao mercado de 
trabalho 

     

Contrata porque 
o jovem tem 
facilidades em 
tratar com as 
inovações e 
tecnologia 

     

Para prepará-lo 
para seus 
quadros efetivos 

     

Outra, aponte:______________________________________________________________ 
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4. Quais as estratégias de divulgação dos cursos, utilizados pela Empresa, destinados ao 
Programa Jovem aprendiz? 
Estratégias Sempre Frequentemente Poucas 

vezes 
Raramente Nunca 

Visita da 
Empresa 

     

Site da 
empresa 

     

Redes 
sociais 

     

Rádio 
 

     

Jornal 
 

     

Portal 
CIEE 
 

     

Outra, aponte:_____________________________________________________________ 

 
5. Quais as maiores dificuldades encontradas pelo empregador em relação ao trabalho 
realizado pelo jovem aprendiz? 
Dificuldades Concordo 

totalmente 
Concordo 
parcialmente 

Indiferente Discordo 
parcialmente 

Discordo  
totalmente 

Falta habilidade      
Falta qualificação      
Falta 
comprometimento 

     

Falta 
competência 

     

Falta criatividade      
Falta interesse      

Outra, aponte:______________________________________________________________ 
 
 
6. No final do aprendizado, há conversão do contrato de aprendizagem em outro por prazo 
indeterminado?  
a)(    ) Sim     b) (    ) Não 
 
6.1 Em caso positivo, com que frequência? 
a)(   ) sempre  b)(   ) frequentemente  c)(   ) poucas vezes  d)(   ) raramente  d)(   ) nunca. 
 
6.2 Em caso negativo, qual o principal motivo? ____________________________________ 
 
 
7. Atualmente quantos empregados possui a sua empresa? 
a) (   ) até 100 ;  
b) (   ) de 101 a 200;  
c) (   ) de 201 a 500;  
d) (   ) de 501 a 1000;  
e) (   ) mais de 1001. 
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8. Quantos jovens aprendizes foram contratados, desde a sanção da Lei do Aprendiz (2000) 
até outubro de 2019? 
a) (   ) até 05 ;  
b) (   ) de 06 a 10;  
c) (   ) de 11 a 20;  
d) (   ) de 21 a 50;  
e) (   ) mais de 50. 
 
 
9- Qual o grau de conhecimento da obrigatoriedade contida na Lei da Aprendizagem, que 
expressamente determina que as empresas de médio e grande porte contratem um número 
de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% dos trabalhadores 
existentes cujas funções demandem formação profissional?  
a)(   ) nenhum  b)(   ) pequeno  c)(   ) médio d)(   ) grande  e)(    ) muito grande 
 
 
10. Lei da Aprendizagem: o programa Jovem Aprendiz representa uma porta de entrada do 
jovem ao mercado de trabalho. 
a)(    ) Concordo plenamente 
b)(    ) Concordo 
c)(    ) Indiferente 
d)(    ) Discordo 
e)(    ) Discordo Plenamente 
 
 
11. Na sua empresa há jovem aprendiz portador de deficiência? 
a) (    ) Sim      b)(    ) Não 
 
 
12. As políticas públicas de emprego, especificamente a Lei da Aprendizagem, contribuem 
para o desenvolvimento Regional? 
a)(    ) Concordo plenamente 
b)(    ) Concordo 
c)(    ) Indiferente 
d)(    ) Discordo 
e)(    ) Discordo Plenamente 
 
13. Você, como gerente, avalia que os jovens que participam do Programa estão melhor 
preparados para concorrer a uma vaga no Mercado de Trabalho? Por quê? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 

 

14. Qual a contribuição dos aprendizes para a empresa? 
a)(    ) Altamente relevante 
b)(    ) Relevante 
c)(    ) Pouco relevante 
d)(    ) Indiferente 
e)(    ) Irrelevante  
 
 
15. Avalie a política pública de emprego, especificamente a Lei da Aprendizagem, como 
fator de inserção do Jovem no mercado de trabalho. 
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__________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________________ 
 
16. Na sua avaliação, em que grau o Programa Jovem Aprendiz contribui para/como: 
 Nenhum Pequeno Médio Grande Muito 

Grande 
A inclusão social com o 
primeiro emprego 

     

Promover o retorno à 
escola daqueles que 
abandonaram os 
estudos por ter que 
contribuir na renda 
familiar  

     

Promover o 
desenvolvimento 
integral de 
adolescentes e jovens 

     

Como estratégia de 
prevenção e 
erradicação do 
trabalho infantil 

     

 
 
17. Com que frequência a formação do jovem aprendiz, no município onde atua, ocorre 
numa das entidades/ instituições: 
Frequência  Serviços 

Nacionais de 
Aprendizagem 

Escolas 
Técnicas de 
Educação 

Entidades sem fins lucrativos, que 
tenham por objetivo a assistência ao 
adolescente e à educação 
profissional, registradas no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

Sempre    
Frequentemente    
Poucas vezes    
Raramente    
Nunca    

 
 
18. Qual é o compromisso da sociedade em empregar jovens aprendizes? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 
19. Registre seus comentários sobre os aspectos abordados e que julgue relevantes: 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 


