
Uni-FACEF CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 

 

LEANDRO NASSIF D´ARCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA PÚBLICA DE INSERÇÃO DO JOVEM NO MERCADO DE 
TRABALHO: estudo de caso de Araraquara/SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCA 
2020 



LEANDRO NASSIF D´ARCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA PÚBLICA DE INSERÇÃO DO JOVEM NO MERCADO DE 
TRABALHO: estudo de caso de Araraquara/SP 

 
 

 
 

 
Dissertação de mestrado apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – 
Mestrado Acadêmico Interdisciplinar, do Centro 
Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, para 
obtenção do título de Mestre. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti 
Bandos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCA 
2020 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 D’Arco, Leandro Nassif                                                                               
D227p             Políticas Públicas de inserção do jovem no mercado de trabalho:                      

estudo de caso de Araraquara/SP.  /  Leandro Nassif D´Arco.  –  Franca:                               
Uni-Facef, 2020.  
    137p. ; il. 

                            
 
 
  Orientador: Prof. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos. 
                             Dissertação de Mestrado – Uni-Facef 
                            Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional 
 

 
 1.Desenvolvimento regional.    2.Politicas públicas.      3.Emprego.      
4.Aprendiz.   5.Aprendizagem Profissional    I.T.                                                                                                       

 
 
                                                                                           CDD 331.128 

 



LEANDRO NASSIF D´ARCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA PÚBLICA DE INSERÇÃO DO JOVEM NO MERCADO DE 
TRABALHO: estudo de caso de Araraquara/SP 

 
 

 
 
 
Dissertação de mestrado apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – 
Mestrado Acadêmico Interdisciplinar, do Centro 
Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, para 
obtenção do título de Mestre. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti 
Bandos. 

 
 
 
 
 
 
Franca, 15 de maio de 2020. 
 
Orientador (a): _____________________________________________ 
Nome: Melissa Franchini Cavalcanti Bandos. 
Instituição: Uni-FACEF – Centro Universitário de Franca 
 

Examinador (a):____________________________________________ 
Nome: Profa.Dra Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira 
Instituição: Uni-FACEF – Centro Universitário de Franca 
 

Examinador (a): ____________________________________________ 
Nome: Profa. Dra. Verônica Angélica Freitas de Paula 
Instituição: Universidade Federal de Uberlândia 

 
 



                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em memória as vítimas da pandemia de 
COVID-19. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Apesar de estar logo ali, quando se decide entrar neste tipo de jornada, 

a parte de agradecimentos é a última que toma forma. Afinal, nunca estamos sós.  

Dedico a concretização deste sonho primeiramente a minha amada 

esposa, Isabela, pelo incentivo, paciência e companheirismo em todos os momentos. 

Eu te amo. As minhas duas filhas, Valentina e Maya, pelo amor, aprendizado e 

descontração. Ao meu querido pai, Décio e a memória da minha querida mãe, 

Janetecler. Meus eternos exemplos de amor e de vida. Meus irmãos Thiago, Aline e 

suas famílias, pela torcida de sempre. A minha madrinha Cláudia, pelo exemplo e 

encorajamento. A família D´Arco, base de formação e porto seguro, e as demais 

famílias que se agregaram a nossa história. Aos amores que já olham por mim de 

outro plano (Vitória, Carmine, Irede, Carmelita e Binha).  

Agradeço a Diretoria do Senac São Paulo e nosso Diretor Regional Luiz 

Francisco de Assis Salgado, por acreditar na educação e apoiar a formação dos seus 

funcionários. A Lucila Mara Sbrana Sciotti, ao Gilberto Garcia da Costa Junior e 

Maurício da Silva Pedro, pela confiança, exemplo profissional e inspiração constantes. 

As queridas equipes do Senac Franca e Araraquara, por me acompanharem durante 

este desenvolvimento. A Alessandra Vellosa, Daniel Francisco e Jurandir Santos, 

pelas trocas sobre suas experiências. Elas ajudaram a encontrar meu próprio 

caminho. 

Obrigado ao excelente time de professores do UniFACEF, em especial 

a minha orientadora, Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos, por todo apoio, 

respeito ao meu tempo de produção e orientação certeira. A minha banca, Profa. Dra. 

Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira e Profa. Dra. Verônica Angélica Freitas de Paula, 

pelas valiosas contribuições no momento da qualificação. A Turma 11 de mestrandos, 

foi um prazer caminhar com vocês. Ângela Freitas e em seu nome, toda equipe da 

Secretaria, por todo carinho e cuidado. Vocês foram essências durante todo processo.  

  Priscila Liske, gratidão pelo auxílio na organização desta viagem.  

  Aos docentes, tutores/representantes das empresas, auditores fiscais 

do trabalho e jovens aprendizes que concordaram em participar desta pesquisa, meu 

eterno agradecimento.  



RESUMO 

 

 

O desafio do primeiro emprego é algo inerente a vida de qualquer pessoa. Como toda 
descoberta, iniciar em um emprego pode ser uma experiência repleta de 
complexidades, demandando adaptações de rotina, hábitos e comportamentos.  Pela 
Constituição Federal de 1988, a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho se 
inicia na juventude, a partir dos 14 anos, exclusivamente na condição de aprendiz até 
os 16 anos. Além da complexidade por traz do “novo”, conseguir um emprego, talvez 
seja, por si só, a principal barreira a ser superada, tendo em vista que o Brasil, no 
primeiro trimestre de 2019, tinha, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, 13,4 milhões de desempregados, sendo que desse total, 40,1% 
era de jovens na faixa etária entre os 14 e 24 anos. Assim, é objetivo geral desta 
pesquisa, avaliar a Política Pública de inserção do jovem no mercado de trabalho no 
município de Araraquara/SP, no tocante à Lei Federal nº 10.097/2000, ao 
cumprimento de cotas de jovens aprendizes por parte das empresas, da qualificação 
profissional e da inclusão do jovem no mercado de trabalho, a fim de contribuir com 
entendimentos e por meio deles reflexões que possam auxiliar com a empregabilidade 
na juventude. Os objetivos específicos estabelecidos foram: avaliar o ciclo dessa 
política pública baseando-se no autor Secchi (2013); analisar as consequências 
sociais no mercado de trabalho referente às cotas de aprendizagem; analisar a 
qualificação profissional promovida pelo programa de aprendizagem e a efetiva 
inclusão do jovem no mercado de trabalho, considerando a inclusão como fenômeno 
pós inserção, ou seja, manutenção da empregabilidade. Quanto à abordagem e à 
natureza pretendida, tratou-se de uma pesquisa qualitativa aplicada. Em relação aos 
objetivos metodológicos, caracterizou-se como pesquisa exploratória e descritiva, 
tendo seus alicerces principalmente em procedimento de pesquisa bibliográfico com 
relação aos estudos sobre Políticas Públicas realizados pelos autores Secchi (2013 e 
2016), Dias e Matos (2017) e Howlett, Ramesh e Perl (2013). Esta pesquisa também 
considerou um breve resgate histórico da Educação Profissional no Brasil por meio 
dos autores Cordão e Moraes (2017), Terra (2017) e Oliveira (2015), uma vez que 
parte fundamental dessa política pública acontece por meio do curso 
profissionalizante, o Programa Aprendizagem. Também foi realizada pesquisa 
documental, buscando pontos de convergência entre a bibliografia, as leis e manuais, 
compondo o arcabouço teórico. O estudo de caso relativo a cidade de Araraquara/SP, 
considerou dados primários por meio da aplicação de questionário junto a 2 auditores 
fiscais da Gerencia Regional de Trabalho do Município e mais três atores sociais 
vinculados a uma mesma Instituição de Ensino Profissionalizante de Araraquara/SP: 
127 aprendizes, 9 tutores/responsáveis pelo aprendiz nas empresas contratantes e 
11 docentes do Programa de Aprendizagem. Foi possível a partir desse estudo 
identificar alguns pontos de avanço e também de dificuldades no cumprimento da 
Política Pública de inserção do jovem no mercado de trabalho no Município, o que 
reforça a importância de seguir investindo em pesquisas de acompanhamento que 
levem a um melhor entendimento dos seus resultados e que possibilitem meios que 
auxiliem numa maior adesão ao programa. 
 
Palavras-Chave: Programa Aprendizagem. Aprendizagem Profissional. Políticas 
Públicas. Emprego. Araraquara/SP. Aprendiz. 



ABSTRACT 
 

 

The challenge of the first job is inherent in anyone's life. Like any discovery, starting a 
job can be an experience full of complexities, requiring routine adaptations, habits and 
behaviors. According to the 1988 Federal Constitution, the possibility of entering the 
labor market begins in youth, from the age of 14, exclusively as an apprentice until the 
age of 16. In addition to the complexity behind the “new”, getting a job, perhaps is, in 
itself, the main barrier to be overcome, considering that Brazil, in the first quarter of 
2019, had, according to the Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE, 13.4 
million unemployed, of which 40.1% were young people between 14 and 24 years old. 
Thus, the general objective of this research is to evaluate the Public Policy for the 
insertion of young people in the labor market in the municipality of Araraquara / SP, 
with regard to Federal Law No. 10,097 / 2000, the compliance with quotas of young 
apprentices by companies, professional qualification and the inclusion of young people 
in the job market, in order to contribute with understandings and through them 
reflections that can help with employability in youth. The specific objectives established 
were: to evaluate the cycle of this Public Policy based on the author Secchi (2013); 
analyze the social consequences in the labor market regarding the learning quotas; to 
analyze the professional qualification promoted by the Apprentice Program and the 
effective inclusion of young people in the job market, considering inclusion as a post-
insertion phenomenon, that is, maintaining employability. As for the approach and the 
intended nature, it was an applied qualitative research. Regarding the methodological 
objectives, it was characterized as exploratory and descriptive research, having its 
foundations mainly in a bibliographic research procedure in relation to studies on 
Public Policies carried out by the authors Secchi (2013 and 2016), Dias and Matos 
(2017) and Howlett, Ramesh and Perl (2013). This research also considered a brief 
historical revival of Professional Education in Brazil through the authors Cordão and 
Moraes (2017), Terra (2017) and Oliveira (2015), since a fundamental part of this 
public policy happens through the professional course, the Apprentice Program. 
Documentary research was also carried out, looking for points of convergence 
between bibliography, laws and manuals, thus composing the theoretical framework. 
The case study related to the city of Araraquara / SP, considered primary data through 
the application of a questionnaire with 2 auditors of the Regional Labor Management 
of the Municipality and three other social actors linked to the same Institution of 
Professional Education of Araraquara / SP : 127 apprentices, 9 tutors / responsible for 
the apprentice in the contracting companies and 11 teachers of the Apprentice 
Program. It was possible with this study to identify some points of progress and also of 
difficulties in complying with the Public Policy for the insertion of young people in the 
labor market in the Municipality, which reinforces the importance of continuing to invest 
in follow-up research that leads to a better understanding of results and to provide 
means to assist in greater adherence to the program. 
 
Keywords: Apprentice Program. Professional Apprentice. Public policy. 
Araraquara/SP. Employment. Apprentice.  
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1      INTRODUÇÃO 
 

 

De um lado, altas taxas de desemprego no Brasil que atingem sobretudo 

a população jovem, do outro, o empresariado questionando a falta de mão de obra 

qualificada. O desemprego é um fenômeno social que, normalmente, está presente 

na agenda dos governos e da sociedade, se enquadrando como problema a ser 

enfrentado. Até março de 2019, segundo o IBGE1, a taxa de desemprego do Brasil 

era 12,7%, totalizando aproximadamente 13,4 milhões de pessoas em busca de 

emprego. Entre os jovens esse cenário é inclusive mais crítico. Considerando a faixa 

etária entre 14 e 24 anos, são aproximadamente 5,3 milhões de jovens 

desempregados.  

Os dezesseis anos atuando com ensino profissionalizante de jovens e 

adultos, movem o autor a querer compreender com mais profundidade, os efeitos no 

desenvolvimento regional provocados pela formação para o trabalho e também para 

a cidadania, objetivadas pela instituição educacional a qual faz parte. 

O acesso do jovem ao emprego, é um problema tanto do ponto de vista 

social quanto econômico e consequentemente um problema governamental. A política 

pública tem como foco trabalhar na solução dos problemas, ou seja, é uma diretriz 

elaborada para enfrentar um problema público, como apresenta Secchi (2013). Neste 

sentido, sob a temática do desemprego, políticas públicas são elaboradas com intuito 

de diminuir estes índices, visando auxiliar o mercado na geração de vagas de 

emprego, de formação de mão de obra-qualificada, incentivando investimentos ou 

fomentando o surgimento de novos empreendimentos. A partir deste entendimento, a 

relevância de avaliar as políticas públicas vigentes com foco no combate ao problema 

público do desemprego. 

O trabalho do menor já era item presente na criação, em 1943, da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), assim como, da inclusão do termo 

“aprendiz” em uma das suas revisões, em 1967. Porém, somente a partir da Lei 

Federal nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000, no seu Capítulo IV – DA PROTEÇÃO 

                                            
1 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE se constitui no principal provedor de dados e informações do País, que 

atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais 
federal, estadual e municipal. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/24283-desemprego-sobe-para-12-7-com-13-4-milhoes-de-pessoas-em-busca-de-trabalho. Acesso em 09 set. 
2019. 
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DO TRABALHO DO MENOR, é quando surgem as principais diretrizes em torno da 

política pública da aprendizagem profissional. A partir dessa revisão, a Lei passa a 

trazer uma nova redação, servindo como parâmetro as demais mudanças promovidas 

nos anos seguintes.  Entre as definições instituídas pela Lei n° 10.097 encontram-se 

o estabelecimento da faixa etária dos 14 aos 18 anos, ampliada posteriormente em 

2005 para 24 anos incompletos, além do percentual mínimo e máximo de contratação 

de aprendizes por parte das empresas, sendo 5% o mínimo e 15% o máximo, em 

relação ao número total de funcionários celetistas. 

Se a regulamentação para inserção de aprendizes no mercado de 

trabalho ocorre apenas no ano de 2000, em 2005, é que são divulgados os primeiros 

números nacionais em relação a quantidade de aprendizes matriculados nos 

Programas de Aprendizagem. De 2005 a 2019, já se somam pouco mais de 4 milhões 

de aprendizes, segundo dados do RAIS/CAGED (2019). 

  Constitui-se, portanto, o seguinte problema de pesquisa: qual a 

efetividade das Políticas Públicas de inserção do jovem no mercado de trabalho? 

Quanto a efetividade, este estudo considerou as seguintes premissas:  

i. à contratação do jovem como aprendiz, contribui para o aumento das 

taxas de emprego;  

ii. à contratação de aprendizes pelas empresas oferece risco para o 

emprego de outras pessoas, não aprendizes;  

iii. à contratação do jovem como aprendiz, contribui para sua qualificação 

profissional aumentando assim sua empregabilidade. 

Sendo assim, tomando por base a Legislação, seus desdobramentos em 

ações públicas e privadas e o atual cenário de emprego do jovem, é objetivo geral 

desta pesquisa avaliar a Política Pública de inserção do jovem no mercado de trabalho 

no município de Araraquara/SP, no tocante à Lei Federal nº 10.097/2000, ao 

cumprimento de cotas de aprendizes por parte das empresas, da qualificação 

profissional e da inclusão do jovem no mercado de trabalho, a fim de contribuir com 

entendimentos e por meio deles reflexões que possam auxiliar com a empregabilidade 

na juventude. Para atingir o objetivo geral de avaliação dessa Política Pública, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

a) avaliar o ciclo dessa política pública baseando-se em Secchi (2013); 
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b) analisar as consequências sociais no mercado de trabalho relativas 

às cotas de aprendizagem; e  

c) analisar a qualificação profissional promovida pelo programa de 

aprendizagem e a efetiva inclusão do jovem no mercado de trabalho, considerando a 

inclusão como fenômeno pós inserção, ou seja, manutenção da empregabilidade.   

Assim, espera-se com esse estudo, apesar das singularidades inerentes 

ao município de Araraquara/SP em torno da Política Pública de inserção do jovem no 

mercado de trabalho, identificar indicadores que possam servir de parâmetro na 

análise da realidade de outras cidades brasileiras.  

Sobre a metodologia científica, a reunião e organização dos conceitos e 

dados, apresenta-se quanto à abordagem e à natureza pretendida, como uma 

pesquisa qualitativa aplicada. Quantos aos objetivos, trata-se de uma pesquisa 

exploratória e descritiva, tendo seus alicerces em procedimento de pesquisa 

bibliográfico, com foco no estudo dos conceitos, ciclos e atores das Políticas Públicas, 

considerando entre outros, os autores Secchi (2013 e 2016), Dias e Matos (2017) e 

Howlett, Ramesh e Perl (2013); e, tendo em vista que a política pública voltada para 

inserção do jovem no mercado de trabalho contém como parte da sua estrutura, o 

Programa Aprendizagem, que é um curso profissionalizante, o tema da Educação 

Profissional, abordado segundo os autores Oliveira (2015), Cordão e Moraes (2017) 

e Terra (2017). Promove-se, dessa forma, um encontro entre os estudos que tratam 

do tema da Educação Profissional e das Políticas Públicas. Essa fundamentação 

teórica referente à necessidade, concepção e implementação de uma Política Pública 

se mostrou essencial para condução da presente pesquisa.  

Compõem o rol de documentos estudados, a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), a Constituição Federal de 1988, além dos Manuais de Aprendizagem 

elaborados pelo Governo Federal (2014), e pelos Serviços Nacionais de 

Aprendizagem – SENAI (2018) e SENAC (s.d), além do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA (1990).  

O estudo de caso relativo à cidade de Araraquara/SP, considerou dados 

primários, por meio de observação direta extensiva realizada através de questionários 

aplicados junto aos principais atores envolvidos com essa Política Pública. 

Responderam à pesquisa: 2 auditores fiscais do trabalho da Gerência Regional do 

Trabalho de Araraquara/SP, 128 aprendizes, 9 tutores/responsáveis pelos aprendizes 
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nas empresas e 11 docentes que atuam no Programa Aprendizagem. Os aprendizes, 

docentes e tutores/responsáveis fazem parte do Programa de Aprendizagem 

realizado pela mesma Instituição de Ensino Profissionalizante de Araraquara/SP.  

No capítulo segundo, foi possível um resgate dos conceitos e 

abordagens entre autores que tratam sobre o tema Política Pública, traçando pontos 

de conexão e entendimento em torno da Lei da Aprendizagem, em relação ao seu 

ciclo de desenvolvimento e dentro de um contexto histórico a respeito da Educação 

Profissional no Brasil. Este capítulo também trata diretamente da Política Pública da 

Aprendizagem Profissional, ou seja, aborda as nuances da Lei, seu desenvolvimento 

em Política Pública e do curso profissionalizante, Programa Aprendizagem, que é de 

matrícula obrigatória para que o contrato de trabalho seja caracterizado como de 

aprendiz.  

O capítulo terceiro, de Procedimentos Metodológicos, além dos 

fundamentos teóricos já apresentados brevemente nos parágrafos acima, aborda em 

maior detalhe o tipo de pesquisa, de como se deu a coleta de dados, além da 

descrição dos métodos de análise de dados realizada.  

No capítulo quarto, de Resultados, é apresentado um breve histórico 

sobre a cidade de Araraquara/SP e da sua relação com a Política Pública. Este 

capítulo também traz a descrição analítica dos dados coletados, a partir dos 

questionários aplicados junto aos principais atores relacionados a PP e a análise de 

conteúdo a partir dos registros livres obtidos na pesquisa de campo, com vistas a 

verificar as premissas apresentadas em torno da Aprendizagem Profissional.  

No capítulo quinto, são apresentadas as conclusões, levando em 

consideração os dados secundários, todo referencial teórico e documental 

pesquisados, além dos dados primários obtidos por meio da pesquisa de campo. 

Desta maneira, esta dissertação de Mestrado sobre Políticas Públicas 

de inserção do jovem no mercado de trabalho: estudo de caso de Araraquara/SP, 

subdividida em cinco capítulos, encontra-se relacionada ao Programa de 

Desenvolvimento Regional e à linha de pesquisa de Políticas Públicas e 

Desenvolvimento Social, uma vez que o tema é sensível a cada uma destas frentes 

ao tratar do emprego, da educação profissional do jovem, sua relação com o mundo 

do trabalho e com a sociedade. 
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2      BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 
 

 

  Este capítulo tem por objetivo, a partir da pesquisa bibliográfica 

realizada, apresentar alguns fundamentos sobre PPs, seu ciclo de desenvolvimento, 

sua relação com a história da Educação Profissional no Brasil e com o Programa 

Aprendizagem. 

 

 

2.1   SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 

Para compreender uma Política Pública é necessário entender seus 

conceitos, seu ciclo, seu desenvolvimento (do problema à criação), seus atores, sua 

implementação, manutenção, impactos, avaliação e até mesmo quando se extinguem. 

Para Secchi (2016):  

 
Política Pública é um conceito abstrato que se materializa com instrumentos 
concretos como, por exemplo, leis, programas, campanhas, obras, prestação 
de serviço, subsídios, impostos e taxas, decisões judiciais, entre muitos 
outros. (SECCHI, 2016, p. 5). 

 
O sentido do abstrato se dá, em grande parte, pela abrangência e 

número de variáveis, praticamente incontáveis, que podem formar ou dar origem a 

uma política pública. Secchi (2016) cita, como um dos primeiros exemplos de 

concretude, o instrumento das leis, que dá forma e torna tangível na medida em que 

a lei é escrita, mesmo que não tenha sido executada até um dado momento. O ato de 

colocá-la no “papel” e de promulgá-la, pressupõe que se identificou um problema 

público, que houve uma discussão e proposição de alternativas sobre ele, culminando 

na sua legislação. Reforçando o aspecto plural, em torno das Políticas Públicas, Dias 

e Matos (2017) trazem o conceito da interdisciplinaridade, tendo em vista as diversas 

áreas do conhecimento que acabam envolvendo uma Política Pública. De acordo com 

os autores:  

 
A expressão “política pública” engloba vários ramos do pensamento humano, 
sendo interdisciplinar, pois sua descrição e definição abrangem várias áreas 
do conhecimento como as Ciências Sociais Aplicadas, a Ciência Política, a 
Economia e a Ciência da Administração Pública, tendo como objetivo o 
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estudo do problema central, ou seja, o processo decisório governamental. 
(DIAS e MATOS, 2017, p. 11). 

 
Nessa linha, Secchi (2016, p.5) também nos apresenta outra definição, 

de que o problema público é um conceito intersubjetivo, ou seja, “ele só existe se 

incomoda uma quantidade ou qualidade considerável de atores”. Uma definição é 

complementar a outra uma vez que ambos abordam a diversidade como ponto comum 

no estudo as Políticas Públicas, seja pelas diversas áreas do conhecimento, seja pela 

quantidade de atores envolvidos. Do detalhe relativo à materialidade da Política 

Pública, a essência da sua concepção está no enfrentamento a um problema público.  

Outro ponto comum entre os autores sobre Políticas Públicas estudados 

(Secchi 2013 e 2016, Howlett, Ramesh e Perl 2013 e Dias e Matos, 2017) é da 

localização do estado como principal ator envolvido, tendo em vista sua natureza 

executiva, legislativa e jurídica. Dias e Matos (2017) colocam que: 

 
[...] é o Governo o principal gestor dos recursos e quem garante a ordem e a 
segurança providas pelo Estado. Assim, o Governo é obrigado a atender e 
resolver os problemas e levar adiante o processo de planejamento, 
elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas, que sejam 
necessárias ao cumprimento – de modo coordenado e permanente – dessa 
função que lhe delegou a sociedade. (DIAS E MATOS, 2017, p. 11) 
  

Howlett, Ramesh e Perl (2013) localizam o Governo como agente 

articulador de Políticas Públicas, de forma a considerar as políticas como ações 

intencionais dos Governos, que contêm tanto algum ou alguns objetivos articulados. 

Secchi (2013) também apresenta o sujeito protagonista no estabelecimento de 

Políticas Públicas, como primeiro nó conceitual presente na literatura especializada 

de estudos em relação ao tema. Uma das abordagens, para o autor, é a estatista ou 

estadocêntrica, onde Secchi (2016, p. 2) coloca que “o que determina que uma política 

é ou não pública é a personalidade jurídica do ator protagonista”.  

Howlett, Ramesh e Perl (2013), ao analisarem a obra de Thomas Dye2 

(1972) também reconhecem a abordagem estatista ao mencionarem que:  

 
[...] o agente primário da policy making pública é o Governo. Isso significa que 
as decisões de negócios privados, as decisões tomadas por organizações de 
caridade, grupos de interesse e outros grupos sociais ou indivíduos não são, 
por si, políticas públicas”. (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 6) 

                                            
2 Thomas R. Dye: Americano nascido em 1935. Professor emérito de governo McKenzie da Florida State University. Doutor 

Ph.D. pela University of Pennsylvania, é autor de vários livros e artigos sobre o governo americano e políticas públicas, 
incluindo: Política nos Estados e Comunidades; Entendendo Políticas Públicas; Poder na sociedade; Política, Economia e 
Público. Dye atuou como presidente da Associação de Ciência Política do Sul, presidente da Organização de Estudos de Política 

e secretário da Associação Americana de Ciência Política.  
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A figura do estado, conforme os autores, é preponderante e fundamental, 

para que algo seja considerado Política Pública. Sobre o Estado, ao analisar o tema 

das políticas públicas sob o ângulo da ciência política, de acordo com Gonçalves 

(2006), temos duas visões clássicas que devem ser consideradas: Welfare State 

(Bem-estar Social) e o pensamento liberal, Neoliberalismo. Para este autor, “o Estado 

de Bem-Estar Social é uma construção Europeia desenvolvida especialmente após a 

segunda guerra mundial [...] onde o ponto central é a participação estatal na sua 

realização. ” (GONÇALVES, 2006, p.77). 

Em suma, como o próprio nome diz, o Estado de Bem-Estar Social ou 

Positivista, refere-se ao papel do Estado, na garantia da ordem e da segurança, do 

bem comum ou interesse público, conforme Dias e Matos (2017). O modelo teve êxito 

até a década de 80, quando em crise, abre espaço para surgimento das teorias 

neoliberais ou pós-positivistas, que, de maneira geral, questionam o papel bem-feitor 

do Estado, buscando salientar as mazelas e as ineficácias dessa proposta de 

Governo, apontando para formação de grupos de pressão, crescimento das despesas 

públicas, endividamento do estado e aumento da tributação. Nessa linha, como 

indagou Gonçalves (2006): “Seria o neoliberalismo contrário a qualquer intervenção 

do Estado, inclusive no campo social? ”. 

 
A diferença com o Estado Social é que neste o Governo é o produtor-
realizador das políticas públicas; no Estado neoliberal o estado é produtor-
provedor delas. Mas em ambas as situações, cabe ao estado definir políticas 
públicas e, portanto, qualquer que seja o modelo de Governo, é de 
fundamental importância a existência de um arcabouço teórico-legal-
institucional capaz de permitir o controle e a aplicação dessas políticas 
(GONÇALVES, 2006, p. 90). 

 
Apesar da predominância entre os autores estudados, em focalizar o 

estado como agente central na promoção de políticas públicas constituindo-se 

sistematicamente em ações de Governo, também existe outra abordagem, que é a 

multicêntrica ou policentrica, que consideram que atores não governamentais também 

podem ser desenvolvedores de PPs. 

 
Por exemplo, uma organização não governamental de proteção à natureza 
que lança uma campanha nacional para o replantio de árvores nativas. Esta 
é uma orientação à ação, e tem o intuito de enfrentar um problema de 
relevância coletiva. No entanto, é uma orientação dada por um ator não 
estatal. Aqueles que se filiam à abordagem estatista não a consideram uma 
política pública, porque o ator protagonista não é estatal. Por outro lado, 
autores da abordagem multicentrista a consideram política pública, pois o 
problema que se tem em mão é público. (SECCHI, 2013, p. 3) 
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Secchi (2013) expressa entre outros motivos, que “a abordagem 

multicêntrica evita uma pré-análise de personalidade jurídica de uma organização 

antes de enquadrar suas políticas como sendo públicas” (SECCHI, 2013, p. 4). 

O autor ainda traz os seguintes questionamentos, em torno desta 

abordagem para facilitar o entendimento do conceito:  

 
Uma prefeitura tem personalidade jurídica de direito público e, por isso, 
elabora políticas públicas? A Petrobrás tem 60% das ações em mãos 
privadas, então não elabora políticas públicas? Quem nomeia o presidente 
da Petrobrás é o presidente da República, então suas políticas são públicas? 
Uma organização que tenha 50% de suas ações controladas pelo Estado 
passaria a elaborar políticas públicas se o Estado comprasse mais uma 
ação? (SECCHI, 2013, p. 4). 

 
Apesar da abordagem multicentrista, que considera outros atores não 

estatais como também sendo orientadores de ação para PPs, esse estudo não traz 

consigo, o que poderia ser entendido como uma dúvida conceitual em relação ao ator 

protagonista no seu desenvolvimento, uma vez que é possível identificar claramente 

que a orientação e toda normativa em torno da inclusão do jovem no mercado de 

trabalho, tem, na figura do estado, sua idealização, orientação e execução. Em 

referência direta, a instituição da aprendizagem profissional é uma ação instituída pelo 

Governo Brasileiro, na sua esfera federal, com vistas à profissionalização, direcionada 

à busca do bem-estar social, uma vez que trata da intervenção do estado na dinâmica 

de contratação das empresas, como meio de inserção do jovem no mercado de 

trabalho.  

 
[...] é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a   criança e ao 
adolescente, 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 a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, art.227).  

 
A profissionalização é o meio e também deveria ser o fim para garantir a 

inserção e inclusão do jovem no mercado de trabalho. Porém, é sabido que essa é 

uma equação complexa, tendo em vista que se trata praticamente de uma utopia um 

país atingir a condição de pleno emprego, onde toda pessoa que procura, consegue 

uma vaga de trabalho.  

 

2.2   CICLO DA POLÍTICA PÚBLICA 
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 Como já mencionado neste estudo, o acesso do jovem ao emprego, é 

um problema tanto do ponto de vista social quanto econômico e consequentemente 

dos governos. Da mesma maneira, também se abordou que as políticas públicas têm 

como objetivo, trabalhar na solução de problemas públicos, que, por sua vez, na 

grande maioria, são dotados de alto grau de complexidade tendo em vista, entre 

outros fatores, o número de atores e áreas de conhecimento envolvidos. Desta forma, 

a elaboração de políticas públicas também apresenta certo grau de complexidade.  

 
O processo de elaboração de políticas públicas (policy-making process) 
também é conhecido como ciclo de políticas públicas (policy cycle). O ciclo 
de políticas públicas é um esquema de visualização e interpretação que 
organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e 
interdependentes” (SECCHI 2013, p.43).  

 
  São sete, as principais fases apresentadas por Secchi (2013), no que 
ele apresenta como ciclo de políticas públicas: 
 

Figura 1  - Ciclo de políticas públicas 

 

 
 

Fonte: Secchi, 2013, p.43. 

 
A primeira etapa do ciclo segundo Secchi (2013), “Identificação do 

Problema”, consiste naquilo que deveria ser o ideal, versus a situação encontrada na 

realidade. Nas palavras de Secchi (2013, p. 44), “um problema público é a diferença 

entre o que é e aquilo que se gostaria que fosse a realidade pública”. 

A etapa seguinte, “Formação da agenda”, consiste na equação nem 

sempre exata, entre o problema público identificado e o problema público que de fato 

passa a ser objeto de ação por parte do estado. Trata-se de uma lista de prioridades 
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onde diferentes fatores e, ou, atores, tem poder de influência. Um exemplo clássico 

apresentado por Secchi (2013), como sendo o terceiro tipo de agenda, é o da agenda 

da mídia.  O autor coloca que, “o poder que a mídia possui sobre a opinião pública é 

tamanho que, não raras vezes, a agenda da mídia condiciona as agendas políticas e 

institucionais”, Secchi (2013, p.46). A agenda política é aquela determinada pela 

classe política vigente; e a agenda institucional, ou formal, é aquela que sucede a 

agenda política, ou seja, ela é composta pelos problemas já escolhidos pelo poder 

público como sendo objeto de enfrentamento. 

Referente a terceira fase de implementação de políticas públicas, 

“Formulação de alternativas”, temos que: 

 
A etapa de construção de alternativas é o momento em que são elaborados 
métodos, programas, estratégias ou ações que poderão alcançar os objetivos 
estabelecidos. Um mesmo objetivo pode ser alcançado de várias formas, por 
diversos caminhos. (SECCHI, 2013, p.48) 

 

  Nesta etapa, quanto mais concretos forem os objetivos a serem 

alcançados, mais fácil será acompanhar os resultados da política pública. É quando 

as partes envolvidas, políticos, analistas e demais atores explicitam quais resultados 

esperam da política pública, Secchi (2013). 

  A etapa seguinte, “Tomada de decisão”, é quando, a partir das 

alternativas, caminhos e soluções estudadas, tem que se optar por uma ou mais 

opções, considerando variáveis como tempo, recursos, urgência entre outros critérios 

que possam ser adotados. “A tomada de decisão representa o momento em que os 

interesses dos autores são equacionados e as intenções (objetivos e métodos) de 

enfrentamento de um problema público são explicitados”, Secchi (2013, p.51). 

  A quinta etapa consiste na “Implementação da política pública”. É 

quando, a política pública deixa o território das intenções e passa a compor o campo 

da realidade. Nesta etapa, a complexidade em volta da política pública, continua 

latente, sendo assim, o autor coloca que: 

 
   A importância de estudar a fase de implementação 
está na possibilidade de visualizar, por meio de esquemas analíticos mais 
estruturados, os obstáculos e as falhas que costumam acometer essa fase 
do processo nas diversas áreas de política pública (saúde, educação, 
habitação, saneamento, políticas de gestão, etc.). Mais do que isso, estudar 
a fase de implementação, também significa visualizar erros anteriores à 
tomada de decisão, a fim de detectar problemas mal formulados, objetivos 
mal traçados, otimismos exagerados). (SECCHI, 2013, p. 56) 
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 Devem compor esta etapa: análises sobre o processo de implementação 

(pessoas e organizações); seu gerenciamento, por meio da definição de líderes na 

coordenação sobre a execução das ações e; instrumentos da política pública, ou seja, 

mecanismos elencados para colocá-la em prática, à exemplo de: regulamentação, 

desregulamentação, aplicação de leis, impostos e taxas, entre outros. 

  A etapa que sucede a de implementação é a de “Avaliação da política 

pública”. Esta sexta fase é apresentada pelo autor como: 

 
[...] a fase do ciclo de políticas públicas em que o processo de implementação 
e o desempenho da política pública são examinados com o intuito de 
conhecer melhor o estado da política e o nível de redução do problema que 
a gerou. É o momento-chave para a produção de feedback sobre as fases 
antecedentes. (SECCHI, 2013, p. 63) 

  

Trata-se de uma fase composta por critérios de avaliação, indicadores e 

padrões e que apesar do uso de ferramental técnico, a avaliação sistemática de uma 

política pública é uma tarefa dispendiosa tendo em vista uma série de fatores como 

apresenta Secchi (2013): objetivos pouco claros, separação entre efeitos sociais 

produzidos pela política pública e efeitos sociais produzidos por outras causas, 

resistência daqueles que estão sendo avaliados, apresentações pouco claras e 

objetivas dos resultados e o tempo de maturação de uma PP. 

Por fim, a última etapa apresentada por Secchi (2013), é a da “Extinção 

da política pública”. São três, as causas básicas de extinção de uma política pública: 

 
1. o problema que originou a política é percebido como resolvido; 
2. os programas , as leis ou as ações que ativavam a política pública são 

percebidos como ineficazes; 
3. o problema, embora não resolvido, perdeu progressivamente a 

importância e saiu das agendas políticas e formais. (SECCHI apud 
GIULIANI, 2013, p. 67) 

 

O próximo item traz um breve resgate histórico sobre a Educação 

Profissional no Brasil uma vez que o Programa Aprendizagem está dentro desta 

modalidade de ensino. 
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2.3   POLÍTICAS PÚBLICAS E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

  Importante localizar que esta política pública com objetivo de inserção 

do jovem no mercado de trabalho, faz parte de um tema maior dentro da Educação, a 

Educação Profissional.   

Entende-se como Programa Aprendizagem, curso realizado de maneira 

concomitante ao trabalho do jovem na empresa ou na Instituição de Ensino 

Profissionalizante. Esta condição é obrigatória para que o contrato profissional seja 

celebrado na condição especial de aprendiz. Neste contexto, esse capítulo foi 

construído alicerçado na bibliografia que trata da educação profissional, com base nas 

obras de Terra (2017), Oliveira (2015) e Cordão e Moraes (2017). 

  O Brasil caracteriza-se por um tardio processo de concessão de direito 

à educação universal, ou seja, de acesso para todos. Essa passa a ser uma realidade 

nacional, constituída apenas na década de 90, pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB (Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996). Neste momento, 

é que também ganham um pouco mais de projeção, diretrizes específicas para 

educação profissional. Até então, foi possível identificar consenso entre parte dos 

autores que compõem este estudo, que a educação profissional no Brasil, no seu 

início, pós chegada das embarcações lusitanas ao país, foi relegada a atender a 

formação das classes sociais “inferiores”, enquanto que os ensinos básico, regular e 

superior, eram voltados para formação da pequena classe dominante, com objetivo 

de formação do saber, mas também, servindo como mecanismo de manutenção do 

poder.  

Cordão e Moraes (2017), colocam como característica presente na 

história da educação profissional brasileira a do viés assistencialista, tanto que, 

frequentemente, pode ser notada em discursos políticos com essa conotação. 

 
Trata-se de um evidente exagero que ciclicamente se repete nos últimos cem 
anos, principalmente movidos pelo viés assistencialista, entremeado com 
períodos de nítido preconceito e desprezo também exagerado, nos quais a 
educação profissional é relegada a papel secundário, como uma espécie de 
compensação para a exclusão das massas assalariadas ao acesso à 
universidade, por meio de vestibulares exageradamente seletivos, em 
especial para os cursos de maior prestígio social e de maior potencial de 
trabalho e renda (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 14). 
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Foi uma herança e modus operandi secular e que, segundo Cordão e 

Moraes (2017, p. 29), marcou nossa história do século XIX e XX, “de uma educação 

profissional muito mais voltada para tirar o menor da rua do que prepará-lo 

efetivamente para o mundo do trabalho”. Esse modelo arcaico de pensamento tem 

suas origens remetidas, segundo esses autores, aos tempos da escravidão, com 

reflexos no acesso e formato da educação e também na forma como a remuneração 

do trabalho se consolidou na sociedade brasileira. Afinal, foram três séculos de 

escravidão, reforçando que todo trabalho manual é “menor, inferior” e, por 

consequência, fadado a menor remuneração do que o trabalho intelectual. Esse 

mesmo modelo moldou a educação profissional do país até a década de 60 quando a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, lei n°4.024, foi 

aprovada em 20 de dezembro de 1961. Essa lei equiparava o ensino profissional 

técnico ao ensino acadêmico e do ponto de vista formal, encerrava “a histórica 

dualidade entre o ensino destinado às elites e o ensino destinado aos pobres”, de 

acordo com levantamento histórico promovido por Cordão e Moraes (2017, p. 44). 

Seguindo o processo evolutivo das políticas públicas, em relação à 

educação profissional, a Constituição Federal de 1988, define que: a educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

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

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, art. 205).  

Conforme Cordão e Moraes (2017), essa constituição estabelece a 

obrigatoriedade do acesso ao ensino fundamental como dever do estado e direito 

público subjetivo do cidadão. Em 1996, com a sanção da segunda versão da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, a educação básica, 

formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, passou 

a ser garantida a todo cidadão, inclusive aquele que não teve acesso na idade própria. 

A educação profissional teve espaço no Capítulo III - Educação 

Profissional e Tecnológica - que em seu artigo 39 regulamenta que “a educação 

profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva” (Terra, 2017, p. 59). Ainda, para Terra (2017): 
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A seção IV-A da LDB é dedicada inteiramente a Educação profissional 
técnica. Essa seção que não existia no texto original, foi incluída pela Lei nº 
1.174, de 2008. A principal novidade é a concepção de um ensino técnico-
profissional articulado e integrado aos diferentes níveis e modalidades de 
educação, incluindo o acesso ao ensino superior [...]. Em geral, todas as 
legislações anteriores, trataram a questão de maneira isolada, com ênfase 
apenas na formação profissional e técnica, sem oferecer soluções para 
continuidade dos estudos em nível superior. (TERRA, 2017, p. 57) 

 

Com vistas a contribuir com um “olhar” mais recente da nossa história 

política, vale um breve resgate sobre o que foi feito em relação as Políticas de 

Educação e de Educação Profissional no Brasil, pelos últimos governos brasileiros, a 

partir de Fernando Henrique Cardoso (FHC), passando por Luis Inácio Lula da Silva 

e Dilma Rousseff. 

Iniciaremos, seguindo a ordem cronológica, por FHC, presidente do 

Brasil democraticamente eleito em dois mandatos, entre 1995 -1998 e 1999 - 2002. 

Com foco no objetivo desta pesquisa, começaremos pelo destaque, a edição da Lei 

Federal 10.097/2000, sob a gestão de FHC, tendo sido marco importante uma vez que 

instituiu uma série de regulamentações e parâmetros em relação a instituição da 

aprendizagem profissional, tornando sua implementação quanto política pública mais 

concreta e preparada para execução. Outro ponto importante a ser mencionado, pela 

sua natureza estruturante, foi a instituição do Plano Nacional de Educação – PNE, 

sancionado pela Lei nº 10.172. Tratava-se de um plano decenal, para os anos de 2001 

a 2010, previsto na Constituição Federal de 1988 e pelo art. 9º da LDB. Esse plano 

tinha como objetivo elevar o nível de escolaridade da população, além de trazer 

melhorias na qualidade do ensino em todos os níveis escolares, garantindo acesso ao 

ensino público, reduzindo as desigualdades sociais e regionais, conforme Terra 

(2017). Acontece que, 

 
[...] demorou muitos anos até esse plano ser regulamentado por uma lei 
específica. No final, esse primeiro PNE não teve continuidade, pois foi editado 
somente no último ano do governo FHC. Apesar de tudo, serviu para mostrar 
os desafios a serem enfrentado pela próxima administração, especialmente 

no que diz respeito ao ensino médio. (TERRA, 2017, p. 84)   
 

No balanço das políticas públicas educacionais do governo FHC, na 

visão de Terra (2017), apesar dos destaques acima, tratou-se de um governo que 

priorizou o ensino fundamental em detrimento a outros níveis de ensino. 

Partindo para o governo Lula, democraticamente eleito para os 

mandatos de 2003 – 2006 e 2007 – 2010, Terra (2017), apresenta como suas 
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principais realizações na área educacional: a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e o Programa Universidade para 

Todos (Prouni), dedicado ao ensino superior. O primeiro foi criado com objetivo de 

priorizar a destinação de recursos financeiros para atender a toda educação básica 

(educação infantil, fundamental, médio e de jovens e adultos – EJA). Já o Prouni, 

como o próprio nome traz, tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo 

integrais e parciais para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica em instituições privadas de ensino superior, Terra (2017).  

Com relação a Aprendizagem Profissional, em 2005 é publicada no 

Diário Oficial a Lei 11.180/2005, trazendo mudanças significativas na Lei 10.097/2000, 

como a ampliação da faixa etária de contratação do aprendiz até 24 anos incompletos 

e demais regulamentações que passaram a facilitar a sua execução por parte dos 

órgãos públicos e das empresas. Em 2008, O DF nº 6.481/2008 estabeleceu quadro 

descritivo dos locais e serviços considerados perigosos e insalubres para menores de 

18 anos. No mesmo ano, a Lei Federal nº 1.788/2008, obrigaria o empregador a 

registrar, na Carteira de Trabalho e Previdência Social do Empregado, a vigência do 

presente Contrato de Aprendizagem. 

 Em 2007, é apresentado o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), onde o 3º eixo de ação era voltado para o Ensino Profissional e Tecnológico. 

Em julho de 2008, o Ministério da Educação firma protocolo de compromisso com as 

entidades do Sistema S, que reúne entidades como SESC, SESI, SENAC e SENAI, 

fechando acordo que amplia as vagas em cursos técnicos e a gratuidade dos serviços 

de educação ofertados pelo sistema. 

 
Durante o governo Lula, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil triplicou de 
tamanho e os investimentos na educação pública e nas políticas sociais 
seguiram a mesma tendência de crescimento. A maioria dos estudiosos de 
políticas públicas reconhece que o governo Lula promoveu mudanças 
significativas na sociedade brasileira, tanto em termos de crescimento 
econômico quanto de inclusão social e democratização do acesso a 
educação. (TERRA, 2017, p. 93) 
 

Por fim, um breve contexto sobre as políticas públicas educacionais 

realizadas no governo de Dilma Rousseff, também eleita democraticamente para os 

exercícios de 2011 – 2014 e 2015 – 2017, sendo que esse segundo mandato foi 

interrompido em 2016 por processo de impeachment, condenada por crime de 

responsabilidade. 
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  O governo Dilma deu andamento as políticas educacionais do seu 

antecessor, Lula, tendo seu principal destaque em relação ao ensino 

profissionalizante no lançamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego – PRONATEC. 

  O PRONATEC, segundo Terra (2017), tinha como finalidade, ampliar a 

oferta de educação profissional e tecnológica. O público alvo era principalmente as 

parcelas da população de menor poder aquisitivo e maior vulnerabilidade social, 

participantes dos programas de distribuição de renda como o Bolsa Família.  

 
O programa oferece cursos de educação profissional e tecnológica a jovens, 
trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda. De 
2011 a 2014, os cursos do PRONATEC receberam mais de 8,1 milhões de 

matrículas, abrangendo mais de 4.300 municípios. (TERRA, 2017, p. 96) 
 

  Comparando os 3 governos mencionados, dentro de uma abordagem 

resumida, pode-se considerar que, 

 
   [...] o governo FHC investiu na estabilização da 
economia, na reforma do Estado e na descentralização do sistema 
educacional do país. Os governos Lula e Dilma, por sua vez, investiram 
profundamente nas políticas educacionais e sociais e principalmente, nas 

modalidades distributivas e redistributiva. (TERRA, 2017, p. 110) 
  

A partir desse breve histórico sobre a educação profissional no Brasil, é 

possível identificar ao longo da história do país a predominância de uma cultura de 

pouco investimento em educação profissional que, durante séculos, teve cunho 

assistencialista e que apenas na história mais recente do país, é que passou a ter um 

maior destaque, contando com mais investimentos e com objetivos de formação mais 

ampliados dentro da perspectiva de um profissional conectado as necessidades do 

mercado de trabalho atual aliada a uma formação cidadã.  

Sobre a nova proposta para formação esperada para educação 

profissional: “passou-se a exigir que fossem agregadas novas competências 

profissionais, que envolvem inovação, criatividade, trabalho em equipe e autonomia 

para tomar decisões” (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 30). 

 Por outro lado, o passivo histórico brasileiro em relação à educação 

profissional tem grande reflexo não só na formação do trabalhador, mas também na 

forma que alguns empresários/empregadores muito provavelmente lidam com o tema. 
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[...] em relação ao Brasil, um reduzido nível de investimento em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), vem marcando historicamente as políticas públicas 
e privadas nos campos de formação profissional e do desenvolvimento 
industrial (OLIVEIRA 2015, p. 17). 
 

Ainda sobre uma possível herança cultural sobre educação profissional, 

os autores Cordão e Moraes (2017) colocam que, “os programas de treinamento 

desenvolvidos pelas empresas têm sido mais reativos a demandas pontuais do que 

um conjunto mais articulado de ações de educação corporativa”. (CORDÃO; 

MORAES, 2017, p.123). Em outras palavras, eles abordam o tema da educação 

corporativa, a partir de perspectiva da reação, em que a capacitação entra como parte 

da solução de um problema e não com objetivo de uma formação.  

 
O parque industrial nacional, apesar de haver exceções, apresenta um 
número significativo de empresas que tem feito um baixo investimento na 
capacitação tecnológica e na capacitação de trabalhadores. Assim, há uma 
notória dificuldade estrutural para se efetivar a implantação de inovações. 
Essa dificuldade liga-se por um lado à tradição fundada na exploração 
predatória da força de trabalho e dos recursos naturais e, por outro, ao 
afastamento do país dos setores produtivos internacionais (OLIVEIRA, 2015, 
p.17). 
 

Por outro lado, Cordão e Moraes (2017) complementam com o que pode 

ser considerado uma evolução em relação às práticas empresariais: 

 
A abordagem preferencial da educação corporativa orienta a aprendizagem 
para atingir metas estratégicas e melhorar o desempenho empresarial. O 
foco na aprendizagem contextualizada faz a grande diferença conceitual na 
educação corporativa (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 123). 
 

  Ainda como processo evolutivo, estes autores consideram que: 

 
A educação corporativa é uma das ações empresariais na área de gestão de 
pessoas que mais se assemelham às atividades mais valorizadas de uma 
escola de excelência. As empresas que mantêm programas ou unidades de 
educação corporativa atuam como excelentes empresas-escola, mesmo que 
não nomeiem oficialmente seus projetos como universidades corporativas 
(CORDÃO; MORAES, 2017, p. 124) 
 

Isso posto, há de se imaginar que uma política pública com foco na 

contratação e formação de aprendizes em uma parceria explícita entre empresa e 

escola, não teria grandes problemas para ser implantada. O próximo capítulo aborda 

a Aprendizagem Profissional, além dos manuais dos programas de aprendizagem 

para um melhor entendimento sobre seus objetivos. 
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2.4   A APRENDIZAGEM PROFISSIONAL ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA 
 

  Esse capítulo tem como objetivo apresentar mais detalhes e 

proporcionar um breve resgate histórico e conceitual sobre a Aprendizagem 

Profissional no país. Compõe o mesmo: um olhar sobre a legislação, apresentação de 

dados secundários que demonstram sua evolução ao longo dos anos, além dos 

objetivos de formação dado pelas escolas de ensino profissionalizante. 

O país tem realizado um esforço institucional, ao longo dos anos, mesmo 

que a passos lentos, partindo da criação de leis, mas sobretudo relacionado a uma 

atuação mais próxima do Estado, em ações de orientação, sensibilização, 

conscientização e também de fiscalização, com relação ao regime de Aprendizagem 

Profissional. No ano de 1967, redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28 de 

fevereiro, proibia o trabalho por menor de 12 anos de idade. Também em 1967, em 

revisão da CLT, foi quando se passou a utilizar o termo “aprendiz”, associado ao 

menor entre 12 e 18 anos. O menor, então, era considerado aprendiz quando sujeito 

da formação profissional metódica do oficio exercido no seu trabalho. O Artigo 405 

tratava dos locais em que era proibido o trabalho do menor, referindo-se a ambientes 

perigosos, insalubres ou que trouxessem prejuízo a sua moralidade. A seção II por 

sua vez, tratava das questões de segurança e higiene do trabalho. Por outro lado, a 

redação da lei na época, estabelecia exceção para os casos de ofício realizado por 

menor, em ambiente onde trabalhassem exclusivamente pessoas da família e sob a 

direção dos seus responsáveis.  

  
Parágrafo único. O trabalho do menor reger-se-á pelas disposições do 
presente Capítulo, exceto no serviço em oficinas em que trabalhem 
exclusivamente pessoas da família do menor e esteja este sob a direção do 
pai, mãe ou tutor, observado, entretanto, o disposto nos arts. 404, 405 e na 
Seção II (BRASIL, CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, 
DECRETO-LEI Nº 229, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967). 

 
Esta redação, que abria exceção aos termos da lei, para o trabalho do 

menor no ambiente familiar, traz reflexos até os dias atuais, normalmente presente 

nas justificativas de famílias no emprego de menores, fora das normas estabelecidas 

pela legislação vigente, configurando-se como um dos problemas enfrentados pelas 

frentes de combate a Erradicação do Trabalho Infantil. Apesar da relação direta deste 

tema com o emprego na juventude, tendo em vista sua abrangência e relevância, 

optou-se por não explorar mais detalhes sobre o mesmo nesta pesquisa.  
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A Constituição Federal da República do Brasil, em 1988, mudou a faixa 

etária e passou a proibir o trabalho de menores de 14 anos salvo na condição de 

aprendiz. Nessa época, também houve a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), aprovado pela Lei 8.096 de 1990, que também previa o direito à 

aprendizagem. Por outro lado, a CLT só passaria a ter alterada essa faixa etária no 

ano 2000, pela Lei nº 10.097, que passaria a adequar sua redação à Constituição 

Federal de 1988, a partir da emenda constitucional nº 20, de 1998, que manteve a 

proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, 

promovendo, porém, importante mudança no que tange à idade mínima de trabalho, 

que passou a ser de menores de 16 anos, mas, que acrescentou a exceção a partir 

de 14 anos, na condição exclusiva de aprendiz. Essa é a definição da faixa etária 

mínima que permanece até o momento de conclusão desta dissertação de mestrado.  

Assim, o Brasil veio modernizando sua legislação trabalhista com foco 

no trabalho do jovem, mencionado como “menor” nas leis, tendo promovido avanços 

como observado. Porém, as principais mudanças relativas ao menor, ou melhor, ao 

aprendiz, viriam apenas com a promulgação das Leis nº 10.097, de 19 de dezembro 

de 2000, nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008 e, mais recentemente o Decreto nº 8.740, de 4 de maio de 2016. 

  
Somente a partir das alterações promovidas na Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, decreto Lei nº 5452 de 1943, pela Lei Federal nº 10.097 de 
19 de dezembro de 2000, no seu Capítulo IV – DA PROTEÇÃO DO 
TRABALHO DO MENOR, é quando surgem as principais diretrizes em torno 
da Política Pública do aprendiz, presentes nos artigos 402, 403, 428, 429, 
430, 431, 432 e 433. A partir dessa revisão, a Lei passa a trazer uma nova 
redação, que servirá como parâmetro as demais mudanças promovidas nos 

anos seguintes. (DARCO; CAVALCANTI-BANDOS, 2019, p.7) 
   

  As mudanças promovidas pela Lei nº 10.097, sancionada em 2000, que 

acabaram por definir os principais parâmetros em relação ao aprendiz, seguem 

discriminados no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Principais parâmetros definidos pela Lei nº10.097 de 2000 

Idade Jovens de 14 a 18 anos (revisada posteriormente pela 
Lei nº 11.118 de 2005 que amplia até os 24 anos 
incompletos) 

Contrato de trabalho Contrato especial justamente pela característica de 
formação profissional e medidas de proteção 
associadas à necessidade de matrícula do jovem em 
programa de aprendizagem e frequência do jovem no 
ensino regular, caso o mesmo não tenha concluído o 
ensino fundamental (em 2008, a Lei é modificada, 
estabelecendo como condição a conclusão do ensino 
médio) 

Remuneração e tempo de contrato Base salário mínimo hora; estabelece prazo máximo 
de contrato de até 2 anos na condição de aprendiz 

Cotas  Determina percentual mínimo de 5% e máximo de 
15% de aprendizes a serem contratados pelas 
empresas em relação ao número total de funcionários 

Escolas de Aprendizagem Orienta para matrícula prioritária nos Programas de 
Aprendizagem dos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem e na ausência destes em Escolas 
Técnicas de Educação, ou Entidades Sem Fins 
Lucrativos, com finalidade de auxílio ao adolescente e 
a educação profissional, devidamente autorizadas 
pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 
do Adolescente; 

Jornada de trabalho Regulamenta o tempo de jornada de trabalho do 
aprendiz de até 6 horas diárias 

Rescisão Orienta sobre as condições necessárias para extinção 
do contrato de trabalho. 

Fonte: elaborado pelo autor com base na Lei nº10.097 de 2000 

 
Como observado, a Lei nº 10.097, sancionada em 2000, alterou 

dispositivos da CLT estabelecendo parâmetros concretos para implementação da 

Aprendizagem Profissional, dando condições para que no Decreto nº 5.598/2005 –  

fosse regulada a contratação de aprendizes além de outras providências, tornando 

possível, por exemplo, seu acompanhamento e fiscalização por parte do setor público. 

Sua relevância social e econômica, apontam para necessidade de avaliação 

constante dos seus resultados. Relativamente à concretude e à importância de 

permanentemente acompanhar os resultados das Políticas Públicas, Silva e Lima 

(2010) destacam: 

 
Cabe ressaltar que as políticas públicas se materializam por intermédio da 
ação concreta de sujeitos sociais e de atividades institucionais que as 
realizam em cada contexto e condicionam seus resultados. Por isso, o 
acompanhamento dos processos pelos quais elas (PPs) são implementadas, 
além da avaliação de seu impacto sobre a situação existente, devem ser 
permanentes (SILVA; LIMA, 2010, p. 4). 
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  Dados do IBGE – PNAD, relativos ao 1º trimestre de 2019, 

apresentavam 13,4 milhões de pessoas desocupadas no Brasil. Levando em 

consideração este cenário, convém apresentar no Gráfico 1, o percentual de 

distribuição onde, somando o número de pessoas desocupadas entre 14 e 17 anos 

(8,3%), com o número de pessoas entre 18 a 24 anos (31.8%), chega-se no maior 

percentual de desempregados (40,1%), justamente a faixa etária alvo da 

Aprendizagem Profissional (14 a 24 anos incompletos). 

 
Gráfico 1 -  Percentual de Pessoas Desocupadas no 1º Trimestre de 2019 

 

 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Nacional, jan a mar de 2019 

 
 Olhando para o Gráfico 2, organizado com os dados relativos ao número 

de aprendizes contratados no Brasil – de 2005 a 2019, obtidos por e-mail, após 

contato com a Chefe de Divisão da Coordenação Geral de Projetos - 

SUCAP/SPPE/SEPEC, do Ministério da Economia, observamos o número de 

aprendizes admitidos de 2005 a 2019.  
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Gráfico 2 – Número de Aprendizes admitidos de 2005 a 2019 

 

 

Fonte: RAIS 2005–2019 / CAGED 2019 

 
De 2005 a 2019, houve aumento no número de aprendizes contratados 

de aproximadamente 798%. Por outro lado, comparando este dado com o número de 

jovens desempregados, entre os 14 e 24 anos, no primeiro trimestre de 2019, 

aproximadamente 5,3 milhões (Gráfico 1), nota-se a necessidade de seguir investindo 

não só nesta política pública da Aprendizagem Profissional, mas como em outras que 

possam auxiliar com a melhoria deste cenário. A partir dos dados obtidos junto a 

matéria veiculada no site da Agência Senado3, é possível visualizarmos que mesmo 

com o avanço do número de aprendizes admitidos, ainda existe espaço para 

crescimento em todo país.  

 

 

  

                                            
3 Criada em 1995, a Agência Senado está voltada, fundamentalmente, à geração e difusão gratuita pela Internet de notícias, 

informações e imagens de interesse público, relacionados à atividades do Senado e do Congresso Nacional. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24283-desemprego-sobe-para-12-7-
com-13-4-milhoes-de-pessoas-em-busca-de-trabalho. Acesso em 18 jun. 2019. 
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Tabela 1 - Potencial de admissões de aprendizes no Brasil (jan a set 2018) 

 

 
O Manual de Aprendizagem, elaborado pelo extinto Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE, (2017), atual Ministério da Economia, define que:  

 
Aprendizagem é o instituto destinado à formação técnico-profissional, 
metódica de adolescentes e jovens, desenvolvida por meio de atividades 
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teóricas e práticas e que são organizadas em tarefas de complexidade 
progressiva e que também direciona o tipo de formação profissional esperado 
por parte das escolas profissionalizantes, prevendo que a execução de 
atividades teóricas e práticas 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 (MANUAL DE 
APRENDIZAGEM, 2017, p. 13 - Lei nº. 8.069/90 Art. 62 e CLT Art. 428). 

 
Por outro lado, o mesmo documento apresenta uma definição específica 

para o Programa Aprendizagem, acrescentando a figura da empresa e sua parte na 

formação do jovem, junto as escolas profissionalizantes. Nesta definição temos que o 

Programa Aprendizagem é: 

 
O programa técnico-profissional que prevê a execução de atividades teóricas 
e práticas, sob a orientação pedagógica de entidade qualificada em formação 
técnico-profissional metódica e com atividades práticas coordenadas pelo 
empregador. (MANUAL DE APRENDIZAGEM, 2017, p. 13). 

 
O Programa Aprendizagem, possui duas modalidades educacionais: 

uma de formação inicial por Classificação Brasileira de Ocupações - CBO ou arcos 

ocupacionais e outra de aprendizagem profissional em nível técnico médio. A de 

formação inicial por CBO ou arcos ocupacionais possui uma maior flexibilização em 

relação ao nível de escolaridade exigido, onde o aprendiz ainda pode estar cursando 

o ensino fundamental. Na aprendizagem profissional em nível técnico médio, como o 

nome traz, é necessário que os aprendizes estejam cursando o ensino médio regular.  

Desta maneira, ser aprendiz é ter idade entre 14 e 24 anos incompletos, 

com contrato especial de trabalho na condição de aprendiz; carteira assinada com 

prazo determinado de até dois anos; carga horária máxima de 30 horas semanais; 

devidamente matriculado no Programa de Aprendizagem oferecido por instituição de 

ensino profissionalizante. Por instituição de ensino profissionalizante entende-se: uma 

das escolas dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAI, SENAC, SENAT e 

SENAR) ou em escolas técnicas, sem fins lucrativos, autorizadas pelo Conselho 

Municipal de Direito da Criança e do Adolescente - CMDCA. No caso de pessoa com 

deficiência, não há limite de idade para matrícula como aprendiz.  

A experiência de ser aprendiz proporciona ao jovem a oportunidade do 

emprego com a obrigatoriedade de continuar o ensino regular, caso não tenha 

concluído o ensino fundamental e médio, sendo que, em relação ao ensino médio, 

este pode ser facultativo caso não haja oferta de turmas na cidade de residência do 

aprendiz. Para os contratos de aprendizagem com parte do tempo na empresa, a 
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divisão é de aproximadamente 70% do tempo de duração do programa na empresa e 

30% na escola profissional. Desta maneira, o aprendiz é alguém formalmente 

empregado, mas na condição literal de aprendiz, não podendo enquanto estiver nesse 

regime de contratação, assumir responsabilidades ou metas normalmente adotadas a 

outros funcionários fora dessa condição. Neste sentido, o Manual de Aprendizagem 

Industrial do SENAI (2018), ressalta que: 

 
A aprendizagem NÃO é uma oportunidade às empresas para contratarem 
menores para trabalharem, conforme clara disposição presente ao item 7 da 
Carta de Brasília, expedida de forma conjunta pelo TST e CSJT em 
21/10/2016 (SENAI, 2018, p. 9).  

 
Sobre a qualificação do jovem, o Manual de Orientação às Empresas, 

do SENAI (2018), coloca que: 

 
[...] aprendizagem industrial é o processo de formação profissional que visa 

proporcionar ao aprendiz as competências fundamentais para sua inserção 
no mercado de trabalho como um trabalhador qualificado para atuar 
preferencialmente em empresas enquadradas em atividades industriais de 
diversos setores da economia (SENAI, 2018, p. 8).  

 
O Manual de Orientação a Empresa do SENAC São Paulo, estabelece 

marcas formativas que se espera desenvolver no jovem, sujeito do programa de 

aprendizagem: 

 
O aluno destaca-se pelas marcas formativas do SENAC: domínio técnico-
científico, visão crítica, atitudes empreendedora, sustentável e colaborativa, 
também, pela atitude saudável e principalmente pelo protagonismo juvenil, 
social e econômico que são marcas formativas específicas do Programa 
SENAC de Aprendizagem. Essas marcas reforçam o compromisso da 
instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos 
relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania (SENAC, 
[s.d.], p. 4)  

 
A formação e a consequente empregabilidade desses jovens também 

são alvo de atenção nesse processo. Trata-se de uma formação baseada em um tripé 

educacional formado pelo aluno, pela escola profissionalizante e pela empresa. Um 

dos diferenciais desta política é justamente o estudo e acompanhamento da escola, 

associado às práticas e vivências profissionais na empresa. Na teoria, uma das 

vantagens é justamente a formação profissional associada ao primeiro emprego, 

capacitando o jovem, ao mesmo tempo em que proporciona a experiência in loco, 

afastando o “fantasma” da falta de experiência.  Conforme o Manual de Aprendizagem 

Industrial do SENAI (2018), temos que a aprendizagem é: 
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[...] destinada à formação de profissionais qualificados no nível de formação 
inicial de trabalhadores ou técnicos de nível médio, segundo a LDB e das 
normas legais e infralegais do trabalho. A aprendizagem, alicerçada em sólida 
educação geral, deve: 
a) Formar profissionais capazes de realizar atividades variadas de 
determinada complexidade, caracterizada mais enfaticamente por ações 
concretamente laborais se o curso que o alicerça é um curso de qualificação, 
ou de gestão, se o curso que o alicerça é um curso técnico de nível médio. 
Em ambos os casos, dominando conhecimentos tecnológicos de sua área de 
atuação;  
b) Promover o desenvolvimento de atitudes pessoais, no sentido de 
incentivar a iniciativa, a capacidade de julgamento para planejar e avaliar o 
próprio trabalho, a disposição para trabalhar em equipe, além da criatividade 
para enfrentar novas situações e solucionar problemas (SENAI, 2018, p. 8 - 
9). 

 
Já, o Manual de Orientação a Empresa do SENAC apresenta como 

proposta de formação do seu curso de aprendizagem profissional: 

 
[...] contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal de adolescentes 
e jovens. Além de atender à Lei Federal nº 10.097, de 19 de dezembro de 
2000, aos Decretos- Lei nº 8622/46 e nº 9.579/18, visa também colaborar na 
construção de competências necessárias ao perfil dos profissionais que 
trabalham ou pretendem trabalhar nas diversas áreas desse segmento. O 
aprendiz atua nas áreas do comércio de bens, serviços e turismo, interagindo 
com indivíduos de diferentes contextos sociais e culturais, com destaque à 
comunicação assertiva, capacidade analítica, reflexiva e criatividade na 
solução de problemas. Apropria-se de novas tecnologias, atuando de forma 
sustentável e inovadora no mundo do trabalho. (SENAC, [s.d], p. 4). 

 
Nota-se nestes manuais, que os programas apresentam nos seus 

objetivos, contribuir com a formação do jovem de maneira não restrita apenas ao 

aprendizado restrito ao exercício de um determinado ofício, mas sim, de uma 

formação profissional e pessoal mais amplos. Outro exemplo a partir do Manual de 

Orientação a Empresa do SENAC (s.d) é quando ele apresenta que o programa 

“articula conhecimentos relacionados ao pessoal, profissional e social, exercendo 

atividades de forma autônoma e crítica, agindo eticamente e reconhecendo-se como 

sujeito livre e de direitos” Senac (2017, [s.d], p. 4).  Neste mesmo tocante, o Manual 

de Aprendizagem do SENAI traz que, a aprendizagem como prática educacional deve, 

além da formação técnica e profissional: 

 
[...] promover o desenvolvimento de atitudes pessoais, no sentido de 
incentivar a iniciativa, a capacidade de julgamento para planejar e avaliar o 
próprio trabalho, a disposição para trabalhar em equipe, além da criatividade 
para enfrentar novas situações e solucionar problemas (SENAI, 2018, p. 10). 
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Estes itens voltarão a ser considerados nos resultados e análises 

realizados neste estudo, uma vez que a qualificação profissional do jovem é um dos 

itens avaliados em relação a PP da Aprendizagem Profissional.  

O próximo capítulo apresenta os procedimentos metodológicos 

aplicados a pesquisa, além de um breve histórico sobre a cidade, para posteriormente 

abordar a análise de dados realizada. 
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3      PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

 A Ciência possui como propósito embasar a construção, os resultados e 

análises apresentados quanto a um objeto de estudo. Marconi e Lakatos (2019) 

colocam que “a Ciência é uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de 

proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos 

fenômenos que se deseja estudar” (MARCONI; LAKATOS, 2019, p. 74). Avaliar uma 

política pública requer o uso da Ciência, de metodologia científica, uma vez que é 

necessário a tecitura de diversos conhecimentos e saberes de maneira a identificar 

ou confirmar, seus resultados. Os impactos sociais produzidos por uma política 

pública, ou mesmo pela falta de uma, confirmam sua natureza multidisciplinar exigindo 

para seu estudo, múltiplos olhares e o envolvimento de diversas áreas do 

conhecimento.  

 Sobre a natureza da Ciência, Gil (1995) apresenta duas grandes 

categorias: as ciências formais e as empíricas. Sobre o que engloba cada categoria o 

autor coloca que: 

 
As primeiras tratam de entidades ideais e de suas relações, sendo a 
matemática e a lógica formal as mais importantes. As segundas tratam de 
fatos e de processos. Incluem-se nesta categoria ciências como a Física, a 
Química, a Biologia e a Psicologia (GIL, 1995, p. 22). 

  
 As ciências empíricas também possuem uma subdivisão em ciências 

sociais e ciências naturais. Para uma melhor compreensão das diferenças entre estas 

ciências, vale citar: 

 
Dentre as ciências naturais estão: a Física, a Química, a Astronomia e a 
Biologia. Dentre as ciências sociais estão: a Sociologia, a Antropologia, a 
Ciência Política, a Economia e a História. A Psicologia, a despeito de 
apresentar algumas características que a aproximam das ciências naturais, 
constitui também ciência social. Isto porque, ao tratar do estudo do 
comportamento humano, trata-o sobretudo a partir da interação entre os 
indivíduos (GIL, 1995, p. 22). 

   
 A partir destes conceitos sobre a Ciência e suas categorias, é possível 

identificar que este estudo está alicerçado nas ciências empíricas, dentro da 

classificação a partir do empirismo, como Ciência Social. Sobre a Pesquisa Social, Gil 

(1995, p. 43) a define como processo que, “utilizando a metodologia científica, permite 

a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social”. O autor ainda 
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coloca que “realidade social é entendida aqui em sentido bastante amplo, envolvendo 

todos os aspectos relativos ao homem em seus múltiplos relacionamentos com outros 

homens e instituições sociais” (GIL, 1995, p. 43). 

  O estudo desta Política Pública remete justamente à busca do 

entendimento de uma dada realidade social. Ela não somente gerencia e direciona 

investimentos, define atores, regula procedimentos e comportamentos sociais, ela 

acaba muitas vezes por garantir a manutenção, ou então a mudança de uma realidade 

social. Isso porque, uma Política Pública, como a de inserção do jovem no mercado 

de trabalho, pode promover modificações na realidade social de diversos atores, direta 

ou indiretamente ligados a ela, assim como acontece na vida das empresas, dos 

jovens e das famílias, tendo impacto na economia, no desenvolvimento local, na 

saúde, na segurança pública, entre outros.  

 

 

3.1   TIPO DE PESQUISA 
 

 

 Do ponto de vista da metodologia científica, a reunião e a organização 

dos conceitos e dados, apresenta-se quanto à abordagem e à natureza pretendida, 

como uma pesquisa qualitativa aplicada. Para Richardson (2013, p. 79), “o método 

qualitativo não emprega um instrumental estatístico como base do processo de 

análise de um problema”.  

 Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, onde, 

conforme Gil (1994, p. 45), parte dos seus resultados deve “proporcionar uma visão 

geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”, neste caso sobre a política 

pública de inserção do jovem no mercado de trabalho. Esta pesquisa, também se 

apresenta como do tipo descritiva, com “objetivo de descrever características de 

determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”, 

Gil (1994, p. 45), tendo seus alicerces distribuídos em procedimento de pesquisa 

bibliográfico, documental e de estudo de caso. A pesquisa teórica, buscou pontos de 

convergência entre a bibliografia, as leis e manuais que compõem o arcabouço teórico 

e que deram origem ao capítulo 2 desta pesquisa. Sobre o procedimento de pesquisa 
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de estudo de caso, que teve como base o município de Araraquara/SP e que compõe 

o capítulo 4 de resultados, temos que: 

 

Este delineamento, se fundamenta na ideia de que a análise de uma unidade 
de determinado universo possibilita a compreensão da generalidade do 
mesmo ou, pelo menos, o estabelecimento de bases para uma investigação 
posterior, mais sistemática e precisa. (GIL, 1994, p. 79) 

 

 Assim, o estudo de caso relativo ao município de Araraquara/SP, além 

de apresentar um pequeno resgate sobre a história da cidade e alguns dados 

demográficos, também buscou obter, por meio de pesquisa de campo, a perspectiva 

de quatro atores diretamente relacionados ao objeto de pesquisa.  

A metodologia utilizada para análise de conteúdo foi fundamentada em 

Bardin (2016):  

 
[...] a análise de conteúdo de mensagens que deveria ser aplicável a todas 
as formas de comunicação, seja qual for a natureza do seu suporte, possui 
duas funções, que na prática podem ou não dissociar-se:  

 Uma função heurística: a análise de conteúdo enriquece a tentativa 
exploratória, aumenta a propensão para a descoberta.  

 Uma função de “administração da prova”: Hipóteses sob a forma de 
questões ou de afirmações provisórias, servindo de diretrizes, apelarão para 
o método de análise sistemática para serem verificadas no sentido de uma 
confirmação ou de uma informação. (BARDIN, 2016, p. 35 – 36) 

 

 Desta forma, seguindo na avaliação da Política Pública de inserção do 

jovem no mercado de trabalho, buscou-se, a partir das respostas abertas, dadas pelos 

4 atores participantes desta pesquisa, categorizá-las de acordo com as seguintes 

premissas: i. à contratação do jovem como aprendiz, contribui para o aumento das 

taxas de emprego; ii. à contratação de aprendizes pelas empresas oferece risco para 

o emprego de outras pessoas, não aprendizes; e iii. à contratação do jovem como 

aprendiz, contribui para sua qualificação profissional aumentando assim sua 

empregabilidade. 
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3.2   COLETA DE DADOS 
 

 

 Esta pesquisa considerou dados secundários, a partir de pesquisa 

bibliográfica e documental e dados primários obtidos por meio de pesquisa de campo 

na cidade de Araraquara/SP. 

 A pesquisa bibliográfica focou em duas áreas principais: a primeira 

direcionada ao estudo dos ciclos e atores das Políticas Públicas, considerando os 

autores Secchi (2013 e 2016), Dias e Matos (2017), Howlett, Ramesh e Perl (2013) e 

outra que buscou explorar as Políticas Públicas sob o prisma da Educação Profissional 

onde foram estudados os autores Cordão e Moraes (2017), Terra (2017) e Oliveira 

(2015).  

 A pesquisa documental considerou a análise da promulgação da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943, com foco no capítulo IV, da 

Proteção do Trabalho do Menor e as mudanças pelas quais passou em 1967 e, 

posteriormente nos anos 2000, 2005, 2008, 2012 e 2016. Também compuseram o rol 

de documentos, a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA (1990), além dos Manuais de Aprendizagem elaborados pelo 

Governo Federal (2014), pelo SENAC (s.d) e SENAI (2018) e dados secundários 

obtidos junto ao IBGE e ao atual Ministério da Economia, que a partir de 2019, no 

Governo do presidente democraticamente eleito, Jair Messias Bolsonaro (2019 – 

2022), passou a ser responsável por parte das funções que eram de responsabilidade 

do Ministério do Trabalho. Em 2019, o governo atual extinguiu o Ministério do 

Trabalho, que passou a ser Secretaria do Trabalho. Como já visto, no capítulo 2, se 

concentrou a maior parte dos dados secundários obtidos por meio da pesquisa 

bibliográfica e documental aqui citados. 

 A coleta de dados primários se deu a partir de observação direta 

extensiva realizada através de questionário aplicado junto aos quatro principais atores 

associados a Aprendizagem Profissional. Três são vinculados a uma mesma 

Instituição de Educação Profissional na cidade de Araraquara/SP e que oferece o 

Programa Aprendizagem. São eles: aprendizes, tutores ou responsáveis nas 

empresas pelos aprendizes e docentes que atuam no Programa de Aprendizagem. 

Além destes públicos, participaram auditores fiscais do trabalho da Gerencia Regional 

do Trabalho de Araraquara/SP. Conforme definição, 
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A observação direta extensiva realiza-se através do questionário, do 

formulário, de medidas de opinião e atitudes e de técnicas mercadológicas. 

[...] Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma 

série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem 

a presença do entrevistador. (MARCONI e LAKATOS, P. 219) 

 
 Antes da aplicação do questionário, todos os participantes da pesquisa 

foram submetidos ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 

2, 3, 4 e 5), sendo um para cada público. Em relação aos alunos menores, antes 

destes serem submetidos ao questionário, foi aplicado junto ao responsável um Termo 

de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE (Apêndice 1). Os questionários, assim 

como os termos de consentimento e assentimento foram submetidos para validação 

junto ao Comitê de Ética em Pesquisa – COMEP do Centro Universitário Municipal de 

Franca - Uni-FACEF. A primeira submissão ocorreu no dia 28 de agosto, de 2019. 

Após adequações, foi submetido novamente em 30 de setembro e uma terceira vez 

em 08 de outubro, quando obteve parecer “aprovado”, no dia 12 de novembro de 2019.  

 A tabela 2, apresenta como foram organizados os documentos e 

quantidades, relativos a cada participante da pesquisa:  

 
Tabela 2 - Panorama dos participantes da pesquisa 

Participante da Pesquisa Expectativa de  

participantes 

informados ao COMEP 

Respondentes Intervenções 

realizadas 

Aprendiz matriculado em Instituição de 

Ensino Profissionalizante em 

Araraquara/SP 

90 128 TALE Apêndice 1 + 

TCLE Apêndice 2 + 

Questionário 

Apêndice A 

Tutor/Responsável na empresas pelo 

aprendiz matriculado em Instituição de 

Ensino Profissionalizante em 

Araraquara/SP 

20 9 TCLE Apêndice 3 + 

Questionário 

Apêndice B 

Docente do Programa Aprendizagem 

atuante em Instituição de Ensino 

Profissionalizante em Araraquara/SP 

9 11 TCLE Apêndice 4 + 

Questionário 

Apêndice C 

Auditor fiscal do trabalho da Gerência 

Regional do Trabalho de Araraquara/SP 

2 2 TCLE Apêndice 5 + 

Questionário 

Apêndice D 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Somando as quantidades informadas na Tabela 2, foram 150 

questionários respondidos e considerados válidos. A expectativa de participantes 

relativa ao número de aprendizes, docentes e tutores/responsáveis pelos aprendizes 

nas empresas, se deu por uma relação de conveniência na medida que estes três 

públicos têm em comum o vínculo com a mesma Instituição de Educação Profissional 

em Araraquara/SP. Assim, a quantidade estabelecida para cada um destes atores 

seguiu a seguinte lógica:  

 Aprendizes: expectativa de participação de pelo menos 3 turmas 

de alunos do Programa Aprendizagem, onde cada turma possui uma média de 30 a 

40 aprendizes. Por fim, o questionário foi enviado para 4 turmas de alunos do 

Programa Aprendizagem, totalizando 128 questionários respondidos válidos. 

 Docentes: foi considerado a relação de pelo menos 2 docentes 

por turma, totalizando, assim, a expectativa de 9 participantes deste público. O 

questionário foi enviado para 11 docentes. Todos responderam e foram 

considerados válidos.  

 Tutores/responsáveis pelos aprendizes nas empresas: sobre a 

expectativa de participação das empresas por meio dos tutores/responsáveis pelos 

aprendizes, esperava-se atingir 20 representantes deste público. Chegou-se neste 

valor considerando, dentro do universo de 90 alunos, uma média de pelo menos 1 

representante de empresa para cada 3 aprendizes. Foram contatados por e-mail e 

telefone 36 representantes de empresas, porém só houve retorno de 9 

questionários. Os 9 foram válidos.  

 Auditores Fiscais do Trabalho: foram considerados pelo menos 

2 funcionários públicos com esse cargo na Gerência Regional do Trabalho de 

Araraquara/SP, que no momento de realização deste estudo contava com 7 

auditores. Os 2 auditores contatados responderam o questionário. Ambos foram 

válidos. 

 A aplicação do questionário para os aprendizes foi feita em um 

laboratório de informática, entre os dias 14 e 16 de janeiro de 2020, disponibilizado 

pela Instituição de Educação Profissional em Araraquara/SP. Os aprendizes foram 

acompanhados pelo docente responsável, devidamente orientado sobre os objetivos 

da pesquisa e que ficou à disposição para auxiliar no caso de alguma intercorrência. 

Os auditores fiscais responderam o questionário no dia 26 de agosto de 2019. Os 
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docentes responderam entre 13 de janeiro e 13 de fevereiro de 2020. Em relação aos 

tutores/representantes das empresas, o primeiro questionário foi respondido no dia 16 

de janeiro e o último no dia 20 de fevereiro. Todos participantes foram orientados 

sobre o objetivo da pesquisa, por e-mail, telefone ou pessoalmente. Posteriormente, 

foi encaminhado e-mail com link de acesso ao questionário online de pesquisa, 

disponível por meio da ferramenta Google Forms. Todos participantes podiam ter 

acesso, a qualquer momento ao Pesquisador, por meio do seu celular e e-mail, 

devidamente informados no questionário.  

  Sobre a abordagem qualitativa, é preciso esclarecer que se usou 

questionário para delinear os participantes e explorar o que pensam e percebem sobre 

o programa de jovens aprendizes, sem intenção de que o volume de participantes 

tivesse peso estatístico, mas, que possibilitasse a concepção de inferências, posições 

e entendimentos por parte dos atores. Segundo Minayo (2017), 

  
[...] nas pesquisas qualitativas, as amostras não devem ser pensadas por 
quantidade e nem precisam ser sistemáticas. Mas a sua construção precisa 
envolver uma série de decisões não sobre quantos indivíduos serão ouvidos, 
mas sobre a abrangência dos atores sociais, da seleção dos participantes e 
das condições dessa seleção. Esses elementos precisam ficar claros na 
metodologia de investigação, pois eles interferem na qualidade da 
investigação. (MINAYO, 2017, p. 5) 
 

 Ainda conforme Minayo (2017, p. 7), “a amostra tem que abranger todos 

os atores que compõem a proposta e precisa dar atenção ao grupo nuclear e a vários 

subgrupos”. A autora, também complementa que, na sequência e buscando a maior 

cobertura possível, devem ser contempladas todas as categorias (de atores), que tem 

participação junto ao objeto de estudo, motivo pelo qual, considerando o contexto e o 

cenário reconhecido sobre a política pública da aprendizagem profissional, esta 

pesquisa considerou os 4 atores sociais citados, como essenciais para base do estudo 

de caso.  

 

 

3.3   DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 Em um primeiro momento, para promover a expansão do conhecimento 

acerca da Política Pública de Inserção do jovem no mercado de trabalho, a análise 
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dos dados se deu por meio de pesquisa exploratória, tomando como base, os dados 

secundários obtidos por meio do arcabouço teórico e documental, fundamentados no 

Capítulo 2. As autoras, Marconi e Lakatos (2019), colocam que a busca pelas relações 

e correlações entre os dados obtidos constituem cerne dessa parte do relatório 

(análise de dados) onde são oferecidas evidências à verificação das premissas.  

 Sobre o estudo de caso e a pesquisa de campo realizada com quatro 

atores relacionados a política pública de aprendizagem profissional, é sabido que, 

mesmo que agrupados por afinidade de papel em relação a um objeto comum, a 

exemplo de uma política pública, as opiniões dentro de um mesmo grupo, também 

podem apresentar um universo de diferenças inerentes a natureza humana. Assim, 

Gil (1994) apresenta que: 

 
As respostas fornecidas pelos elementos pesquisados tendem a ser as mais 
variadas. Para que essas respostas possam ser adequadamente analisadas, 
torna-se necessário, portanto, organizá-las, o que é feito mediante o seu 
agrupamento em certo número de categorias.(GIL, 1994, p. 167) 
 

 Quanto mais pessoas, maior a complexidade. Assim, a descrição dos 

dados foi realizada em um primeiro momento por tipo de público, considerando os 

quatro públicos participantes (aprendizes, docentes, representantes das empresas e 

auditores fiscais do trabalho), de maneira a preservar as opiniões de cada um. Esta 

organização permitiu traçar um perfil de cada público participante, tornando possível, 

a partir daí, identificar pontos comuns, padrões, sentidos e categorias. Este método, 

segundo Bardin (2016),  

 
[...] é o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas significativas 
que permitem a classificação dos elementos de significação constitutivos da 
mensagem. É, portanto, um método taxonômico bem concedido para 
satisfazer os colecionadores preocupados em introduzir uma ordem, segundo 
certos critérios, na desordem aparente. (BARDIN, 2016, p. 43) 

 

 Para estabelecer as categorias e verificar as premissas, foi utilizada a 

análise de conteúdo, a partir da observação de padrões, na interpretação e busca de 

inferências. Em suma, para embasar o estudo de caso, utilizou-se a pesquisa 

descritiva, para descrição do perfil dos quatro públicos participantes, assim como, para 

subsidiar as análises em torno dos objetivos específicos. A análise de conteúdo, por 

sua vez, deu sustentação na definição das categorias, estabelecidas a partir das 

premissas apresentadas na concepção do projeto de pesquisa.  
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 O capítulo seguinte, tem por objetivo apresentar os resultados obtidos 

por meio do estudo de caso da cidade de Araraquara/SP, a partir o perfil dos públicos 

participantes e descrever os resultados obtidos por meio dos questionários elaborados 

no Google Forms, encaminhados por e-mail e aplicados junto aos quatro públicos 

envolvidos diretamente com a Política Pública de inclusão do jovem no mercado de 

trabalho. 

  



52 

 

 

 

4      RESULTADOS: APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM 
ARARAQUARA/SP 
 

 

 O estudo de caso da cidade de Araraquara/SP, na sua relação com a 

Aprendizagem Profissional, considerou dados primários, dando prosseguimento a 

natureza qualitativa deste projeto. Obtidos por meio da aplicação de questionário 

estruturado com perguntas abertas e fechadas, este capítulo traz a descrição e análise 

dos dados obtidos e, pôr fim, uma análise de conteúdo, feita segundo a metodologia 

fundamentada em Bardin (2016), que não a considera,  

 
[...] exclusivamente com um alcance descritivo, pelo contrário, toma-se 
consciência de que a sua função ou o seu objetivo é a inferência. Que esta 
inferência se realize tendo por base indicadores de frequência, ou, cada vez 
mais assiduamente, com a ajuda de indicadores combinados, toma-se 
consciência de que, a partir dos resultados de análise, se pode regressar às 
causas, ou até descer aos efeitos das características das comunicações. 
(BARDIN, 2016, p. 27) 

 
Assim, com base na frequência das escolhas e nas livres manifestações 

textuais, procurou-se identificar indicadores a partir da perspectiva dos atores 

participantes desta pesquisa: os aprendizes, os tutores/responsáveis pelo aprendiz 

nas empresas, os auditores fiscais do trabalho e os docentes que atuam no Programa 

de Aprendizagem. Essas informações possibilitaram a análise comparativa relativa as 

diferentes visões de cada um desses atores, buscando o significado, efeito e como 

consideram a efetividade da PP de inserção do jovem no mercado de trabalho por 

meio da Aprendizagem Profissional. 

 De maneira introdutória, objetivando uma ambientação com relação aos 

resultados, será apresentado no próximo tópico, breve contextualização sobre o 

município de Araraquara/SP, cenário do estudo de caso.  

 

 

4.1   ARARAQUARA/SP E O CENÁRIO DA APRENDIZAGEM 
 

 

Optou-se neste momento por contextualizar o local onde a pesquisa foi 

desenvolvida. Desta maneira, este tópico visa compartilhar minimamente a história do 

local, suas origens, cultura, economia, entre outras características, como forma de 
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promover uma rápida visão sobre o município e o cenário em que acontece a 

Aprendizagem Profissional. A cidade de Araraquara/SP foi fundada em 22 de agosto 

de 1817, completando, em 2019, 202 anos de existência. O site da Prefeitura 

Municipal mostra que: 

  
[...] até o final do século XVIII era um vasto território conhecido como “Campos 
de Aracoara”. Origem do nome ARA – dia / COARA – nova. Sua existência 
geográfica foi registrada por várias expedições que demandavam o Brasil 
Central. O povoamento ocorreu em princípio do século XIX, com a fixação de 
famílias oriundas de regiões mais antigas da Província, que abriram fazendas 
para criação de eqüinos, ovinos e gado de corte. Ao longo do século XX 
Araraquara/SP ergueu suas indústrias e um comércio ativo, paralelamente à 
criação de escolas, clubes, universidades que deram a ela talentosos artistas, 
intelectuais e desportistas, muitos dos quais reconhecidos 
internacionalmente (ARARAQUARA/SP, 2019, ONLINE). 

 

  No início, a economia da cidade era baseada na pecuária e nas culturas 

de subsistência da sua população que, em 1817, era de 336 pessoas segundo consta 

na página da Prefeitura Municipal na internet. A economia durante a primeira metade 

do século XIX era baseada na agricultura e pecuária, em que se plantavam cana-de-

açúcar, milho, fumo e algodão e criavam-se, na sua maioria, rebanhos de bovinos e 

suínos. Como as demais cidades da região sudeste na época, por volta de 1850, a 

plantação de café passa gradativamente a substituir as demais culturas, passando a 

integrar o complexo comercial do café, época marcada por grande desenvolvimento 

econômico e social da região. Com a crise do café em 1929, consequência da “quebra” 

da bolsa de valores americana de Nova Iorque, época também conhecida como da 

“Grande Depressão”, houve a sua substituição pela cultura da cana-de-açúcar, que 

continua até os dias atuais como um dos principais produtos agrícolas do município. 

 
Após a crise do café, em 1929, o mesmo foi substituído pela cana, que ainda 
hoje é um dos principais produtos agrícolas do município. Assim, a cidade foi 
forçada a encontrar saídas para seu desenvolvimento, construindo grande 
parte de seu setor industrial a partir do aproveitamento de produtos agrícolas 
(ARARAQUARA/SP, 2019, ONLINE). 
 

Araraquara/SP situa-se na região Central do Estado de São Paulo, a 270 

km da capital. A área total do município é de 1.003,625 km2, com cerca 80 km2 

ocupados pelo espaço urbano. Araraquara/SP possui população estimada em 2019, 

conforme dados do IBGE, de 236.076 habitantes. O Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatísticas também traz que, no ano de 2017, o ganho médio mensal era de 2.7 

salários mínimos (considerando o valor do mínimo na época, equivalia a um 

rendimento de aproximadamente R$ 2.529,90). Esse rendimento colocava a cidade 
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na 129° posição em ranking comparativo com os ganhos nas demais 645 cidades do 

Estado de São Paulo. Nesse mesmo ano, a proporção de pessoas empregadas em 

relação à população total era de 36,1%, ou seja, aproximadamente 83.212 pessoas. 

Destas, 71.101 eram assalariadas à época. 

 A cidade, em 2017, contava com 8.920 empresas atuantes, sendo que 

na série histórica de 2008 a 2017, esse número apresentou pouca variação (2% entre 

2008 e 2017), conforme é possível observar no gráfico 3:  

 
Gráfico 3 - Empresas Ativas em Araraquara/SP 

 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa – IBGE 2019 

 
Em relação a população, o censo de 2010 apontava para o seguinte 

quadro de jovens no município de Araraquara/SP, considerando a faixa etária de 

acesso a política pública relacionada ao aprendiz: 

 
Tabela 3 - Faixa etária da população de Araraquara/SP 

Faixa etária 15 a 19 anos 20 a 24 anos 

Homens 7.940 9.273 

Mulheres 7.933 9.147 

Total 15.873 18.420 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa – IBGE 2019 

 
No Censo de 2010, a cidade tinha população estimada em 208.662 

habitantes. Destes, conforme a Tabela 1 acima, 34.293 eram jovens entre 15 e 24 

anos, representando em termos percentuais 16% da população total.  
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A série histórica relacionada ao ingresso no ensino médio, apresentava 

os seguintes números: 

 
Gráfico 4 - Matrículas no ensino médio em Araraquara/SP 

 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa – IBGE 2019 

 

No gráfico 4, verifica-se um pico de matrículas no ensino médio no ano 

de 2014 de nove mil, duzentos e vinte matrículas, com diminuição ao logo dos demais 

anos, até o número de 7.859, no ano de 2018, que apresentou o menor volume de 

jovens nesta fase do ensino regular dentro da faixa histórica levantada (2009 a 2018). 

Cruzando os dados relativos a 2010 (Tabela 3), da população de jovens 

de 15 a 19 anos (15.873) com o número de matrículas (8.739) no ensino médio 

(Gráfico 4), no mesmo ano, temos uma quebra de aproximadamente 45%. Terra 

(2017) traça o seguinte quadro nacional em relação à evasão no ensino médio: “O 

ensino médio, com três anos de duração, é a etapa final da educação básica, mas 

sabemos que muitos jovens abandonam os estudos por uma série de motivos, antes 

de concluir os estudos”. (TERRA, 2017, p. 56). 

Para o Ministério da Educação, apesar de não haver uma idade mínima, 

considera-se 15 anos, como a data adequada para ingresso no primeiro ano do ensino 

médio. Estabelecendo um paralelo com o ingresso do jovem como aprendiz, o Manual 

da Aprendizagem (2017) estabelece a idade do jovem entre os 14 e 24 anos 
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incompletos, devidamente matriculado no ensino regular caso não tenha concluído o 

ensino médio.  

O acesso e análise, ao histórico da cidade de Araraquara/SP e alguns 

dos seus números mais voltados ao objeto dessa pesquisa, permitiram uma visão 

mais ampliada sobre o território. A cidade de Araraquara/SP, no Censo realizado em 

2010 apresentava 34.293 jovens na faixa etária para contratação como aprendiz. 

Como vimos, a Lei Federal nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000, os Decretos-Lei 

nº 8622/46 e nº 9.579/18, tem como um dos seus objetivos públicos, por meio das 

vagas de aprendizagem, auxiliar essa parcela da população na conquista de um 

emprego formal. Em Araraquara/SP, a oferta do Programa Aprendizagem acontece 

nas escolas de Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAI e SENAC) e também nas 

instituições cadastradas no Sistema do Cadastro Nacional de Aprendizagem, da 

Secretaria do Trabalho do Governo Federal, autorizadas pelo Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e do Adolescente local. Na pesquisa feita ao sistema, em 5 de 

março de 2020, constavam 7 instituições: Associação de Ensino Social 

Profissionalizante - ESPRO, Centro de Promoção Educacional e Social na 

Comunidade - CEPROESC, Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, Centro 

Espirita Eurípedes Barsanulfo, Centro Estadual De Educacao Tecnológica Paula 

Souza, Centro Educacional e Técnico De Araraquara S/S LTDA – CETEC, Instituto 

Federal De Educacao – IFSP Campus Araraquara, Ciência E Tecnologia de São Paulo 

e Recuperação e Assistência Crista – RASC. 

No questionário aplicado junto aos auditores fiscais do trabalho da 

Gerência Regional de Trabalho de Araraquara/SP, a detalhar no capítulo 4, obteve-se 

a informação de que, em 2019, o município possuía potencial para contratar 1.992 

jovens aprendizes. Porém, até a data de resposta ao questionário dessa pesquisa, 

obtida no dia 26 de agosto de 2019, somente 719 vagas estavam preenchidas.  

 

 

4.2   CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

 

Inicialmente caracterizou-se a amostra, a partir de uma estatística 

descritiva, com objetivo de identificar o perfil dos públicos participantes da pesquisa. 
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 Os 150 questionários respondidos foram considerados válidos, sendo sua distribuição 

da seguinte forma: 128 aprendizes, 9 representantes de empresas sendo, 7 tutores e 

2 responsáveis pelo aprendiz na empresa, 11 docentes do programa aprendizagem e 

2 auditores fiscais do trabalho. Foram 29 repostas a mais do que o planejado, 

principalmente por conta da grande participação de aprendizes. Por outro lado, o 

número de tutores/responsáveis pelos aprendizes nas empresas, apresentou um 

déficit de 11 respostas em relação ao esperado. Credita-se essa diferença para maior, 

em relação aos aprendizes, pelo fato das turmas terem respondido juntas ao 

questionário, em um mesmo laboratório, sob orientação dos docentes. Isso fez com 

que não houvesse dispersão ou divisão da atenção com outras atividades. A 

dificuldade com os tutores/responsáveis nas empresas, por usa vez, já havia sido 

percebida no momento do contato telefônico, tendo em vista o posicionamento mais 

inseguro de alguns, normalmente creditando a possibilidade de participação apenas 

após apresentação e autorização superior, mas, principalmente o relato de falta de 

tempo da grande maioria.   

Os aprendizes, docentes, tutores e responsáveis pelos aprendizes nas 

empresas, tinham em comum, vínculo com a mesma Instituição de Ensino 

Profissionalizante em Araraquara/SP. 

 

 

4.2.1 Aprendizes 
 

 

  Participaram 128 aprendizes matriculados em 4 turmas do Programa 

Aprendizagem, ofertadas por Instituição de Ensino Profissionalizante em 

Araraquara/SP, entre os meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Os 

aprendizes que participaram da pesquisa possuíam entre 16 e 24 anos. Dos 128 

participantes, 32 eram menores de 18 anos. A maior parte dos aprendizes possuía 

entre 18 e 17 anos, correspondendo a 27% e 21% respectivamente. 
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Gráfico 5- Idade Aprendizes 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação ao gênero, houve um equilíbrio entre aprendizes que se 

identificaram como sendo do sexo masculino (62) e feminino (63). Houveram 3 

pessoas que optaram por não se identificar. A pergunta trazia as seguintes opções: 

masculino, feminino, prefiro não informar e outros. 

 
Gráfico 6 – Gênero Aprendizes 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
O gráfico 7, traz os resultados em relação a pergunta 1: “Qual seu nível 

de escolaridade? ”. A maior parte, concentrou-se no ensino médio, sendo: 29% com 

o médio incompleto e 63% com o médio completo. Importante destacar no gráfico 5, 

que o terceiro maior nível de escolaridade concentra-se na graduação incompleta, 
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com total de 12 respondentes, o que demonstra a possibilidade da aprendizagem se 

mostrar como uma opção de primeiro emprego, também para alunos do ensino 

superior. 

 
Gráfico 7 - Escolaridade Aprendizes 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

   
A questão nº 2, abordou, além da aprendizagem, se o jovem estava fazendo algum 

outro curso. Como pode-se observar no Gráfico 7, a maior parte dos aprendizes 

encontra-se apenas no Programa Aprendizagem (57%). O segundo maior percentual, 

36%, é relativo aos alunos cursando o ensino médio concomitante. O percentual de 

aprendizes cursando ensino superior foi de 11%, totalizando 14 respostas. Esse dado 

pode demonstrar a dificuldade no acesso ao emprego também para pessoas cursando 

nível superior. Apesar de não haver um impedimento com relação ao nível de 

escolaridade do aprendiz, é possível inferir que se trata de um desvio sob a 

perspectiva pretendida de formação do público alvo, uma vez que, por essência, o 

Programa Aprendizagem se apresenta como de formação técnico – profissional, onde, 

ao discente do ensino superior, se apresenta como programa de desenvolvimento, 

durante o período do curso, o programa de estágio profissional. Sobre este item, cabe 

colocar a definição conferida ao Programa Aprendizagem: 
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É o programa técnico-profissional que prevê a execução de atividades 
teóricas e práticas, sob a orientação pedagógica de entidade qualificada em 
formação técnico-profissional metódica e com atividades práticas 
coordenadas pelo empregador. (MANUAL DE APRENDIZAGEM, 2017, p. 13) 
 

Gráfico 8 - Outras formações concomitantes ao programa aprendizagem 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
  Dos 128 aprendizes que responderam ao questionário, a maioria, 112, 

residem com os pais conforme gráfico 9. Considerando a faixa etária e os ganhos 

financeiros como aprendiz, este resultado de moradia com os pais (87%), reflete a 

condição de residência mais esperada levando em consideração esses dois fatores.  

 
Gráfico 9 – Atualmente moro com... 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 As respostas em relação a pergunta 4 (“Qual o principal uso do salário 

como aprendiz”?), trouxeram praticamente um empate em torno de três opções: 

5

14

36

73

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Técnico

Graduação

Ensino Médio

Só estou no curso de
aprendizagem

2

112

2

3

1

3

1

2

2

0 20 40 60 80 100 120

COM AMIGOS(AS)

COM MEUS PAIS

MARIDO

AVÓ

IRMÃ

MÃE E IRMÃOS

MORADIA DA UNESP

NAMORADO(A)

SOZINHO(A)



61 

 

 

 

investimento na poupança ou em outros ativos financeiros com 23%, lazer e 

entretenimento com 22% e, ajudar com as despesas de casa com 21%.  

 
Gráfico 10 - Qual o principal uso do salário como aprendiz? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  Pesquisa realizada pelo SPC Brasil4, publicada em 06 de maio de 2019  

e que ouviu 801 jovens brasileiros residentes em todas as capitais, revelou que 52% 

afirmaram ter dinheiro guardado, mostrando conformidade com a opção mais 

selecionada pelos aprendizes (23% responderam: investimento na poupança ou em 

outros ativos financeiros). 

Uma das categorias de análise desta pesquisa, remete a qualificação do 

jovem para o mercado de trabalho. Perguntas com esse foco, fizeram parte do 

questionário aplicado aos quatro atores participantes da pesquisa, com abordagens 

adequadas a cada um destes públicos. Com relação aos aprendizes, a questão de 

número 6, trouxe essa verificação por meio do seguinte enunciado: Após o início do 

seu contrato de aprendizagem, como você considera seu desempenho em relação 

aos estudos? Verifica-se no gráfico 11, que a maior parte, 50%, responderam que 

melhorou, 23% que ficou muito melhor, 23% que não influenciou e 4% que piorou. 

 
 
 

                                            
4 O SPC Brasil possui um dos mais completos bancos de dados da América Latina, com informações de crédito de pessoas 

físicas e jurídicas. A CNDL é a principal rede representativa do varejo no país e tem como missão a defesa e o fortalecimento 
da livre iniciativa. Disponível em: (https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/noticia/6265). Acesso em 20 de novembro de 2019. 
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Gráfico 11 - Após início do seu contrato de aprendizagem, como você considera seu 
desempenho nos estudos? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
  Na questão nº 7, sobre qual a principal contribuição que o contrato como 

aprendiz oferece ao jovem, 89 aprendizes indicaram a opção “qualificação 

profissional”. 16 responderam como sendo o salário e registro na carteira de trabalho, 

12 como contribuindo para a empregabilidade e 5 como aumento de renda da família. 

 

Gráfico 12 - Qual a principal contribuição que o contrato como aprendiz lhe oferece? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  Nas questões de número 8 e 9, foi verificada a opinião dos aprendizes 

sobre a contribuição do Programa Aprendiz com a empregabilidade e qualificação do 

jovem, respectivamente. Em relação a questão, nº 8, das 128 respostas, 89% 

concordaram que contribui com a empregabilidade, 9% concordaram parcialmente e 
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2% responderam como indecisos. A alternativa “discordo”, foi selecionada por 1 

aprendiz. Também houve 1 aprendiz que respondeu no campo aberto para 

comentários: “Concordo, porém isso se deve mais ao curso integrado”. Pode-se inferir 

que o mesmo destacou a experiência na empresa como principal fator de contribuição. 

 
Gráfico 13 - O programa aprendiz contribui com a empregabilidade do jovem? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na questão nº 9, relativa a qualificação profissional, 89% responderam 

concordar que essa afirmação. Houve um pequeno incremento comparando com a 

questão nº 8, que abordou o tema da empregabilidade e ficou em 87%, como 

apontado no gráfico 13. Os demais percentuais foram de 9% em relação aos que 

concordam parcialmente e 1% em relação aos que discordam e também que 

discordam plenamente. 

 
Gráfico 14 - O programa aprendiz contribui com a qualificação profissional do jovem. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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  A última questão abordava se o aprendiz gostaria de propor alguma 

melhoria em relação ao programa aprendizagem. Esta mesma pergunta foi feita para 

cada um dos 4 públicos que compuseram essa pesquisa. Tratou-se de uma pergunta 

aberta, sem restrição de caracteres, onde o respondente podia se expressar 

livremente. Das 128 participações, apenas 7, ou, 5% dos aprendizes que participaram 

da pesquisa não responderam, deixando o campo em branco, ou inserindo apenas 

algum caractere, ou, escrevendo textos inconclusivos, como o exemplo de 2 repostas 

que continham apenas a palavra “Sim”.  

 
Gráfico 15 - Você gostaria de propor alguma melhoria ao Programa Aprendizagem? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
O maior percentual de respostas (51%), foi na linha do “Não tem contribuição”, ou 

seja, aprendizes que não apresentaram sugestão de melhoria para com o programa 

aprendizagem. O segundo item mais citado, com percentual em torno de 13% do total 

de respostas, foram 17 respostas na categoria de elogios ao programa. Na terceira 

colocação, 16 aprendizes (12%) escreveram com contribuições concretas ao 

Programa Aprendizagem, a exemplo de um dos aprendizes que respondeu: 
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Aprendiz 88: “Acredito que deveria haver mais conteúdo técnico no curso, 
como utilização de softwares, teorias sobre comunicação, além de deixar 
mais claro a importância de realizar bem os estudos. Principalmente 
português e matemática”. 

 

  Com 7 respostas, vieram textos que enfatizaram a necessidade de 

reconhecimento, atenção e valorização no ambiente de trabalho, equivalente ao 

percentual de 5% em relação ao total de respostas. Seguem 3 respostas 

categorizadas dentro desta linha:  

 
Aprendiz 28: “Aumentar a ciência da empresa com relação ao Aprendiz, onde, 
ele deve receber tratamento e atenção vigente de sua devida função 
exercida”;  
 
Aprendiz 82: “Dá mais atenção para os jovens que estão no seu primeiro 
emprego para que eles saibam crescer financeiramente”; 
 
 Aprendiz 68: “Valorização do aprendiz nas empresas“.  
 

Também, com percentual em torno de 5%, relativo ao número total de 

respostas, 6 aprendizes citaram o “Aumento do Salário” como contribuição na 

melhoria do programa. Na sexta posição, houveram 5 respostas, (4%), apontando 

como necessidade de melhoria maior tempo destinado ao “Horário de 

Intervalo/almoço”. Na penúltima colocação, com 2%, 2 aprendizes colocaram sobre a 

necessidade de “Vale refeição obrigatório”. Apenas 1 aprendiz, comentou sobre “Mais 

fiscalização nas empresas”.  

 

 

4.2.2 Docentes 
 

 

O questionário elaborado para os docentes foi encaminhado para 11 

profissionais que possuem experiência atuando em turmas do Programa 

Aprendizagem, na mesma Instituição de Ensino Profissionalizante em Araraquara/SP. 

Todos docentes convidados participaram da pesquisa. Sobre a idade destes 

profissionais, a maior parte, 6 docentes, nasceram na década de 70, possuindo no 

momento de resposta ao questionário, mais de 40 anos. Em relação aos demais 

participantes, 2 possuem mais de 30 anos, 2 estão com 28 anos e 1 docente não 
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informou sua idade. No gráfico 16, é possível visualizar a faixa etária dos docentes 

participantes da pesquisa. 

 

Gráfico 16 - Faixa Etária Docentes 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
  Em relação ao gênero dos respondentes, 6 eram do sexo feminino e 4 

do masculino. 

 
Gráfico 17 - Gênero Docentes 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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marcação. Apesar do espaço livre para comentários, não houve nenhum 

complemento as respostas assinaladas. 

Gráfico 18 - O contrato de aprendizagem contribui com a melhora no desempenho 
escolar do jovem. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A questão número 8, do questionário aplicado junto aos docentes, 

abordou qual o principal benefício para o jovem quando contratado como aprendiz. 

Era uma pergunta fechada com 6 opções, sendo uma delas a opção “Outros”, com 

campo aberto para comentários. Das 11 respostas, 5 assinalaram a opção “Sua 

qualificação profissional”; 3 marcaram a opção “Contribui para a sua empregabilidade” 

e 3 escolheram a opção “Outros”. Uma das redações dentro dos que assinalaram a 

opção “Outros” foi: Docente 9 - “Acesso à realidade do mundo adulto – 

responsabilidades”. A outra resposta, escrita pelo Docente 8, foi: “os principais 

benefícios são as quatro primeiras alternativas”, ou seja: sua qualificação profissional; 

contribui para sua empregabilidade; afasta da criminalidade e contribui com a renda 

da família. A terceira resposta abordou sobre “sua qualificação profissional aliada ao 

seu processo de desenvolvimento pessoal (percepções de projeto de vida, novas 

oportunidades de realização e exercício de autonomia) ” – Docente 10. Do ponto de 

vista dos docentes participantes, com base nas respostas obtidas, foi possível inferir 

de que a contratação do jovem como aprendiz contribui para sua qualificação 

profissional aumentando assim sua empregabilidade, respondendo assim, uma das 

premissas apresentadas nesta dissertação. 
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Gráfico 19 - Qual o principal benefício para o jovem quando é contratado como 
aprendiz? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
  O gráfico 20, traz o resultado obtido com a questão de nº 2, sobre qual 

o principal benefício para empresa na contratação de um aprendiz. Das 11 respostas, 

5 docentes selecionaram a opção “Formação de mão de obra qualificada e com base 

nos negócios da empresa”.  

 
Gráfico 20 - Qual o principal benefício para a empresa quando contrata um 

aprendiz? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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um trabalho social e cumprir com a legislação. A alternativa “Não traz nenhum 

benefício” não foi selecionada.  

Em relação a opção “Outros”, 2 docentes utilizaram o campo de texto 

aberto para comentários, deixando as seguintes contribuições: Docente 3 - 

“Possibilidade de desenvolver um funcionário desde o início de sua capacitação 

profissional”; e Docente 11 - “Qualificar o profissional de acordo com o perfil da 

empresa é a principal vantagem, mas infelizmente algumas empresas aderem o 

programa apenas para cumprir a lei”. Ambas, podem ser entendidas como 

complementares a opção mais selecionada pelo grupo de 11 docentes e que foi 

“Formação de mão de obra qualificada e com base no negócio da empresa”. A 

resposta “b”, além do olhar relativo a qualificação profissional direcionada para as 

necessidades da empresa, também faz uma crítica ao citar que algumas empresas 

aderem o programa apenas para cumprimento da lei. Sobre essa percepção, cabe 

apresentar trecho do Manual de Aprendizagem (2017), disponível no site da 

Secretaria de Trabalho: 

 
A aprendizagem é um instituto que cria oportunidades tanto para o aprendiz 
quanto para as empresas, pois dá preparação ao iniciante de desempenhar 
atividades profissionais e de ter capacidade de discernimento para lidar com 
diferentes situações no mundo do trabalho. Ao mesmo tempo, permite às 
empresas formarem mão de obra qualificada, algo cada vez mais necessário 
em um cenário econômico em permanente evolução tecnológica. (MANUAL 
DE APRENDIZAGEM, 2017, p. 11). 

 
Esse trecho, parte do capítulo de introdução do Manual de 

Aprendizagem (2017), elaborado pelo Governo Federal, apresenta o papel de 

formação de mão de obra qualificada por parte da empresa, corroborando com a visão 

de 7, entre os 11 docentes, participantes da pesquisa. 

A questão de nº 3, perguntou sobre qual a principal dificuldade na 

contratação do aprendiz. Dos 11 docentes participantes, 4 responderam que 

“convencer a diretoria da empresa para contratação do aprendiz é a maior dificuldade”. 

“Encontrar jovens com o perfil da empresa” foi a resposta de 3 docentes. “Definir as 

áreas para atuação do aprendiz” foi apontado como sendo a principal dificuldade na 

contratação por 2 docentes. A pergunta também trazia as alternativas “Falta de 

orçamento para pagamento do salário do aprendiz” e “Não temos dificuldades”, que 

não foram assinaladas.  
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Gráfico 21 - Qual a principal dificuldade na contratação do aprendiz? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
A opção “Outros”, que trazia um campo aberto para comentários, foi 

assinalada por 2 docentes que registraram as seguintes afirmações: Docente 9 - 

“Entender a contratação desse jovem como investimento”; Docente 3 - “Desconfigurar 

a ideia de que o programa é opção de mão-de-obra barata à empresa”. 

Na sequência, a questão nº 4 perguntou: “Qual a principal dificuldade da 

empresa após a contratação do aprendiz”? Pouco mais da metade dos docentes, 

55%, entendem que “realizar o rodízio de funções” é a principal dificuldade após a 

entrada do aprendiz na empresa. Em segundo lugar, 3 respondentes (27%), 

colocaram que “são as mesmas dificuldades quando comparados aos demais 

funcionários da empresa”. A opção “Outros” foi assinalada por 2 docentes (18%), que 

colocaram as seguintes representações: Docente 9 - “Preparar e educar a empresa 

para receber esse jovem como funcionário” e Docente 3 - “Acompanhar e dar suporte 

ao aprendizado e desenvolvimento do jovem”. Estas respostas trazem à tona uma 

perspectiva relevante e que não havia sido considera no questionário, que é a da 

formação e preparação da empresa para receber o aprendiz. As demais alternativas 

presentes na pergunta: “Destinar um profissional para o papel de tutor do aprendiz”; 

“Falta de orçamento para pagamento do salário do aprendiz”; e “A indisciplina do 

Jovem”, não foram assinaladas. 
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Gráfico 22 - Qual a principal dificuldade da empresa após a contratação do 
aprendiz? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quando indagados, na questão nº5, sobre qual a principal razão para 

algumas empresas não contratarem aprendizes, obteve-se o seguinte cenário: 

 

Gráfico 23 - Qual a principal razão para algumas empresas não contratarem 
aprendizes? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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deixou comentário na opção “Outros”, sendo: “A carga horária reduzida que o jovem 

cumpre na empresa”.  

  Na perspectiva dos docentes, em relação ao Programa Aprendizagem, 

a pergunta nº 6 questionou se a reconheciam como sendo parte de uma política 

pública social. A maior parte das respostas, 82%, foi de que “sim”, consideravam o 

aprendiz como parte de uma política pública social. Houveram 2 docentes (18%), que 

consideraram como “não” sendo parte de uma política pública social. A pergunta trazia 

um espaço aberto para comentários, porém o mesmo não foi utilizado. 

 

Gráfico 24 - Você considera o aprendiz como sendo parte de uma política pública 
social? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
A pergunta n° 10, apresentou a seguinte indagação: “Vc gostaria de 

propor alguma melhoria ao programa aprendizagem? ” Dos 11 docentes participantes, 

houveram 7 respostas. Dos 7 docentes que responderam, 2 afirmaram não ter 

contribuição. Em relação aos 5 docentes que propuseram melhorias, tivemos um que 

destacou a existência de empresas (leia-se escolas) que ofertam o programa 

aprendizagem, desconsiderando ou flexibilizando algumas questões legais como é o 

caso da jornada de trabalho, o que geraria um descompasso entre as instituições, 

além de possíveis prejuízos ao programa e ao aprendiz. Na citação abaixo 

substituímos o nome da instituição de ensino mencionada originalmente por 

“Instituição de Ensino Profissionalizante”, entre aspas. 
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“Instituição de Ensino Profissionalizante” (que é preferencialmente citada na 
Lei), abrindo margem para inúmeras interpretações que descaracterizam a 
real essência do Programa Aprendizagem, tornando-se apenas mão de obra 
barata”. 

 
Na resposta de outro docente, abaixo, encontra-se similaridade com a 

anterior, no reconhecimento a Instituição de Ensino Profissionalizante e também na 

utilização do termo “mão de obra barata’’, fazendo referência ao tipo de 

reconhecimento dado por algumas empresas com relação ao aprendiz.  

 
Docente 8: “Creio que o Programa Aprendizagem tem uma proposta muito 
positiva e muito bem idealizada. A “Instituição de Ensino Profissionalizante” 
faz um excelente trabalho, contudo em alguns casos as empresas acabam 
por não tratar a contratação desse jovem como um investimento, mas sim 
como uma obrigação. Infelizmente durante minha experiência como docente 
do Programa, testemunhei alguns episódios onde a empresa apenas 
explorava o trabalho do jovem aprendiz como 'mão de obra barata', o que é 
lamentável. Mas essas foram circunstâncias isoladas”. 

 
 Uma das respostas aborda a eficiência do programa, só que de maneira 

mais abrangente, considerando a atuação conjunta de pelo menos 3 atores 

envolvidos: Docente 11 - “O Programa é muito eficiente quando desenvolvido com 

responsabilidade e profissionalismo de todas as partes (empresa, jovem aprendiz e a 

instituição) ”. 

Fez-se menção em uma afirmação, quanto a estrutura do programa 

relativo a insatisfação quanto a sua carga horária, porém, sem sugerir uma medida 

para esse ajuste. No mesmo texto, também constou pedido de ampliação da 

divulgação do papel das empresas: Docente 3 - “Faz-se necessário uma revisão na 

carga horária do programa e maior divulgação do papel das empresas diante da 

demanda do programa”, o que pode trazer mais de uma interpretação, sendo uma, de 

que a empresa reconhece seu papel, mas não coloca em prática e outra, no sentido 

de que ela desconhece seu papel. É muito provável que as duas situações ocorram, 

indicativo tanto para ações de comunicação, quanto de fiscalização junto ao público 

empresarial. Também na linha da divulgação, um docente deixou a seguinte 

contribuição: 

 
Docente 9: “Acredito ser necessário dar mais visibilidade ao programa e aos 
aprendizes na cidade, através da participação da “Instituição de Ensino 
Profissionalizante” e dos alunos em atividades e eventos das empresas e 
instituições parceiras como SinComércio5”. 

                                            
5 Sindicato do Comércio Varejista 
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  Nesta resposta, consta pela segunda vez a necessidade de participação 

de mais atores, o que sustenta a teoria de Secchi (2013), relativa a complexidade e 

multidisciplinaridade envolvida na realização de uma Política Pública. 

 

 

4.2.3 Auditores fiscais do trabalho 
 

 

  A Gerência Regional do Trabalho de Araraquara/SP, possui 7 auditores 

fiscais do trabalho. A pesquisa foi direcionada para apenas 2 auditores, que 

concordaram em participar e responderam ao questionário. Ambos atenderam 

prontamente ao pedido de participação, demonstrando interesse no estudo e nas 

possíveis descobertas. 

Como já mencionado, em resposta as questões, nº 1 e 2, do questionário 

de pesquisa, obtida junto aos 2 auditores fiscais do trabalho da Gerência Regional do 

Trabalho de Araraquara/SP, quando perguntado sobre qual o número de cotas de 

aprendizes que poderiam ser contratados por empresas do município e qual o número 

de contratos firmados até aquele momento, obteve-se o número de 1.992 vagas de 

aprendizes e que destas somente 719 estavam preenchidas. Estes eram os números 

obtidos até o dia 26 de agosto de 2019, data em que o questionário de pesquisa foi 

respondido. Ou seja, verificou-se à época, grande potencial para expansão desta 

Política Pública na cidade.  

Em relação a pergunta aberta, nº 4: “Qual a sua opinião sobre o 

programa aprendiz? ”, as respostas foram praticamente as mesmas, dando ênfase a 

formação do jovem para o mercado de trabalho. Segundo o auditor A: “Uma excelente 

solução e oportunidade para a formação e qualificação de mão de obra”. Segundo 

auditor B: “Essencial para a formação profissional”. Estas respostas vão ao encontro 

das obtidas junto aos demais públicos, como foi possível verificar ao longo deste 

capítulo de descrição e análise dos dados obtidos na pesquisa de campo.  

A pergunta de número 5, também foi uma pergunta de texto livre e 

abordava sobre qual papel desempenhado pela Gerência Regional do Trabalho de 

Araraquara/SP. Mais uma vez as respostas foram similares. Segundo servidor A: 

“Fundamental, uma vez que os empresários/empregadores não percebem o potencial 
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do curso de aprendizagem para o crescimento do seu negócio”. Praticamente na 

mesma linha obtivemos a seguinte resposta do servidor B: “Necessária e fundamental 

para o cumprimento da cota que não é cumprida de forma espontânea pelos 

empresários/empregadores”. Apesar da consonância do ponto de vista do papel, 

como sendo fundamental, é interessante destacar a pequena diferença quanto a 

justificativa dada por cada um, relacionada ao papel exercido pelo equipamento 

público de fiscalização. O servidor A, trata da falta de reconhecimento por parte dos 

empresários/empregadores, dando ênfase ao possível desconhecimento do que seria 

o principal benefício para empresa: a formação e mão de obra qualificada, 

proporcionada pelo curso de aprendizagem. Talvez esse seja um reflexo da cultura 

de pouco investimento em programas de pesquisa e desenvolvimento e de educação 

corporativa, como citado pelos autores Oliveira (2015) e Cordão e Moraes (2017).  

Outro possível indicador nessa direção, na visão dos dois auditores 

fiscais do trabalho, na pergunta nº 7, sobre qual a principal dificuldade na contratação 

de aprendizes, ambos assinalaram a mesma opção “Dificuldade no convencimento da 

diretoria da empresa”. Essa pergunta fechada trazia cinco opções possíveis de 

resposta, representadas na tabela 4: 

 
Tabela 4 – Qual a Principal dificuldade na contratação do aprendiz? 

Qual a principal dificuldade na 
contratação do aprendiz? 

Quantidade de respostas 

Encontrar jovens com o perfil da 
empresa 

0 

Definir as áreas para atuação do 
aprendiz 

0 

Falta de orçamento para pagamento do 
salário do aprendiz 

0 

Convencer a Diretoria da empresa para 
contratação do aprendiz 

2 

Burocracia na matrícula junto a 
instituição de ensino profissionalizante 

0 

Não temos dificuldades. 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Nas duas perguntas fechadas, de nº 8 e 9, mais uma vez houve sintonia 

nas respostas dadas pelos auditores fiscais do trabalho. Na pergunta nº 8, sobre a 

principal dificuldade do empresário “após” a contratação do aprendiz, ambos 

responderam relativo a “indicação de um tutor dentro da empresa para acompanhar o 

aprendiz”. A questão nº 9, trazia alternativas em relação ao principal motivo que leva 

as empresas a não contratarem aprendizes e a resposta foi de “não identificação de 

benefícios para empresa e nem para sociedade”.  

A questão nº 10, trazia o seguinte enunciado: Você considera o aprendiz 

como sendo parte de uma política pública de inclusão social?; além de 2 alternativas 

de resposta (sim ou não), havia um campo aberto para comentários. Ambos fizeram 

uso apenas do campo aberto para comentários. O servidor A respondeu “Considero 

uma solução para o empresário na formação da mão de obra; a parte social é uma 

consequência”. O servidor B respondeu: “O principal objetivo é formação profissional 

sendo a inclusão social uma consequência do programa”. Mais uma vez fica 

destacada a sintonia entre os auditores fiscais do trabalho, voltando a enaltecer a 

formação profissional como principal benefício para as empresas e colocando a 

inclusão social como um resultado indireto, ou como “consequência”, termo utilizado 

pelos dois respondentes.  

Essas posições foram mantidas nas respostas seguintes relativas ao 

jovem, como é possível verificar na tabela abaixo, relativa aos resultados obtidos com 

as questões: 

 
Quadro 2 – Questões 11, 12, 13 e 14 

 
  Auditor A Auditor B 

11. Participar do programa de 
aprendizagem contribui com a melhora no 
desempenho escolar do jovem? 

Concordo Concordo 

12. O programa aprendizagem contribui 
com a empregabilidade do jovem. 

Concordo Concordo 

13. O programa aprendizagem contribui 
para qualificação profissional do jovem. 

Concordo Concordo 

14. Qual o principal benefício para o 
jovem quando é contratado como 
aprendiz? 

Sua qualificação 
profissional 

Sua qualificação 
profissional 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em todas as respostas, ambos responderam que concordavam que a 

contratação do jovem como aprendiz contribui com a melhora do seu desempenho 

escolar, com a sua empregabilidade e com a sua qualificação profissional, mostrando 

coerência e alinhamento entre os dois. Quando indagados sobre qual o principal 

benefício para o jovem contratado como aprendiz, mais uma vez foram unânimes em 

escolher a opção “sua qualificação profissional”. 

Na última questão, de nº 15, quando solicitado para que contribuíssem 

com melhorias para o Programa Aprendizagem, obteve-se as seguintes respostas: 

 
Auditor A: “Ampliação da obrigatoriedade para todas as empresas, inclusive 
as optantes pelo sistema Simples de tributação”. 
 
Auditor B: “Exigibilidade de cumprimento de cota para todas as empresas 
independente da classificação tributária”. 

 
Apesar da diferença nas redações, as contribuições tocaram no mesmo 

ponto; de ampliação do alcance da obrigatoriedade relativa as cotas de aprendizes 

para todas as empresas. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, houve a oportunidade de 

observar empiricamente, as sete fases apresentadas por Secchi (2013). Para Secchi 

(2013), o ciclo de políticas públicas possui sete fases principais: identificação do 

problema, formação da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, 

implementação, avaliação e extinção. 

Esta observação ocorreu em reunião junto à Gerência Regional do 

Trabalho de Araraquara/SP, frente as possibilidades de execução no município de 

Araraquara/SP, do decreto Nº 8.740, de 4 de maio de 2016. O decreto trata da 

possibilidade de assinatura de termo de compromisso com as empresas que não 

possuem espaço, ou, que possuem peculiaridades relativas a atividades de trabalho 

proibidas ao jovem. Nestes casos, quando a empresa não tem condições de absorver 

o aprendiz diretamente no seu espaço, tendo em vista as restrições informadas acima, 

é dada opção para a contratação do aprendiz em conjunto com órgãos públicos, 

organizações da sociedade civil ou unidades do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo – SINASE, em que a parte prática do Programa de Aprendizagem 

aconteceria em uma destas 3 instituições citadas.  

O quadro 3, traz um paralelo entre as 7 fases apresentadas por Secchi 

(2013) com as 7 etapas observadas com relação as negociações e estudos para 
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implementação do decreto Nº 8.740. Foram observadas 5 fases. A etapa 6, de 

avaliação e 7, de extinção da política pública, são exemplos de cenário possíveis de 

acontecer, uma vez que as negociações não chegaram nestas fases durante o 

período de execução desta dissertação de mestrado: 

 

Quadro 3 – Fases da Política Pública 

 
Fases da Política Pública 

segundo Secchi (2013) 

Estudo para aplicação do decreto nº 8.740 em 

Araraquara/SP 

Identificação do problema público Não contratação  ou contratação parcial jovens 
aprendizes considerando relativo ao percentual total 
de funcionários de por empresas que não possuem 
espaço adequado ou que exercem atividade proibida 
para o jovem 

Formação da agenda Reunião de trabalho envolvendo Gerencia Regional 
do Trabalho, o Juizado da Vara da Infância e 
adolescência, 3 instituições formadoras e a Prefeitura 
Municipal 

Formulação de alternativas Mapeamento das Instituições que trabalham com 
jovens em situação de alta vulnerabilidade social 
(Fundação Casa, CRAS e CREAS) 

Tomada de decisão Contratação a princípio de um número máximo de 21 
aprendizes em caráter experimental, para atuarem 
em setores da Prefeitura 

Avaliação Êxito na celebração do Termo de Compromisso para 
contratação dos 21 jovens aprendizes para trabalhar 
na Prefeitura 

Extinção Eventual mudança na Lei retirando a  obrigatoriedade 
na contratação de jovens aprendizes 

Fonte: elaborado pelo autor com base em reuniões realizadas junto a Gerência Regional de Trabalho 
de Araraquara/SP em junho de 2018 

 
Ainda sobre o decreto ° 8.740 e a demonstração das suas fases 

conforme apresentado no Quadro 3, é que o público para realização da aprendizagem 

profissional neste caso, deve prioritariamente ser o jovem em situação de risco social 

e/ou vulnerabilidade. Esse decreto tem como objetivo, promover um maior acesso dos 

jovens nessas condições, aos processos de seleção para aprendiz e 

consequentemente a sua inclusão no programa aprendizagem. 
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4.2.4 Tutores/responsáveis pelo aprendiz na empresa 
 

 

  Foi feito contato com 36 funcionários, de 32 empresas que possuem 

aprendizes contratados e matriculados no programa aprendizagem, na mesma 

instituição de ensino profissionalizante em Araraquara/SP. Participaram 9 funcionários 

de 9 empresas. No total, foram 3 tentativas de contato. A primeira aconteceu por 

telefone, a segunda por e-mail e posteriormente uma terceira tentativa em novo 

encaminhamento de e-mail. As abordagens foram realizadas entre os meses de 

janeiro e fevereiro de 2020. 

 Já era esperada uma maior dificuldade na participação do público 

empresarial na pesquisa, percebida a partir dos contatos, tendo em vista relatos 

apontando para dificuldade de resposta devido principalmente a rotina das empresas. 

De qualquer maneira, pode-se considerar que houve uma participação significativa 

uma vez que os 9 questionários foram considerados válidos.  

Entre os participantes, 6 informaram ser do sexo masculino e 3 do 

feminino. 

 
Gráfico 25 - Gênero tutor/responsável pelo aprendiz 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
A maior parte dos respondentes nasceu na década de 90, e possuem 

entre 23 e 29 anos de idade. Na segunda posição, foram 3 pessoas entre 41 e 50 

anos, nascidos na década de 70 e apenas um respondente dos anos 80, com 36 anos. 

Interessante notar as diferentes gerações presentes mesmo neste pequeno universo 

de pessoas, o que pode refletir a realidade atual na vida de muitas empresas. 

feminino; 
3

masculino; 
6
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Gráfico 26 – Década de nascimento dos tutores/funcionários responsáveis pelos 

aprendizes 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação aos 9 participantes por parte das empresas, 7 são tutores, 

ou seja, responsáveis pelo aprendiz durante toda sua trajetória na empresa e 2 são 

responsáveis pelo aprendiz apenas durante a sua atuação no setor. Essa diferença 

de responsabilidades pode acontecer, porque os aprendizes destas empresas foram 

contratados na modalidade de Aprendizagem Profissional em nível de formação 

inicial, por CBO ou arco ocupacional. Esta modalidade considera que, 

 
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. 
(MANUAL DE APRENDIZAGEM, 2017, p. 15) 

 

Essa orientação, acaba por definir a necessidade da empresa em 

estabelecer um rodízio entre os departamentos internos, a partir do entendimento de 

que, quanto maior o número de setores, mais vivencias e consequentemente, mais 

experiências. Outro ponto citado, trata da troca de experiências e vivências que esse 

modelo pode promover entre os aprendizes tendo em vista que em uma mesma turma 

podem existir jovens contratados de empresas de diferentes setores e realidades., o 

que, segundo essa proposta educacional, pode enriquecer ainda mais o 

desenvolvimento profissional do aprendiz. 
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Gráfico 27 - Qual sua responsabilidade em relação ao aprendiz? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Em continuidade ao parágrafo anterior, a pergunta nº 2 questionou sobre 

o setor de atuação da pessoa. A maioria respondeu atuar na área de recursos 

humanos. Os demais respondentes, 4, pertenciam a diferentes setores: segurança no 

trabalho, logística, direção/proprietário e comercial/vendas. Faz sentido a 

concentração no setor de recursos humanos, pela visão geral do negócio e das 

necessidades de desenvolvimento das equipes, além de se tratar do setor que 

normalmente coordena os processos seletivos dentro das empresas. 

  
Gráfico 28 – Em qual setor você atua na empresa? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A maior parte dos participantes, 4, pertencia a empresas entre 100 e 500 

funcionários. O segundo maior volume, 3 respondentes, atua em empresas de 

pequeno porte, até 50 funcionários. Empresas de 500 a 1.000 funcionários e acima 

de 1.000, tiveram 1 representante cada. 

  
Gráfico 29 - Quantidade de funcionários 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
A Tabela 5 traz o setor das empresas participantes, a quantidade de 

funcionários de cada uma delas, assim como a resposta à pergunta nº 4, relativa ao 

número de aprendizes contratados no momento da pesquisa. A maior contratante de 

aprendizes foi uma empresa acima de 1.000 funcionários e que informou ter 160 

aprendizes contratados. Na segunda colocação do ponto de vista do volume de 

aprendizes, vem as empresas de 100 a 500 funcionários, somando 34 jovens 

contratados. As 3 empresas de 0 a 50 funcionários, informaram possuir 2 aprendizes 

cada, totalizando 6 aprendizes no total. O mesmo número, 6 aprendizes, foi informado 

pela única empresa do ramo hospitalar, que informou possuir de 500 a 1.000 

funcionários. 
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Tabela 5 – Quantos aprendizes sua empresa possui atualmente? 

 
Setor Quantidade de 

Funcionários 
Quantos jovens 

aprendizes sua empresa 
possui atualmente? 

Comércio-supermercado 0 – 50 2 

Transporte Publico 0 – 50 2 

Varejo 0 – 50 2 

Bebida 100 – 500 3 

Distribuição 100 – 500 14 

Logístico 100 – 500 14 

Televisão Aberta 100 – 500 3 

Hospitalar 500 – 1000 6 

Comércio acima de 1000 160 

 Total Geral 206 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Não foi possível confirmar se as empresas participantes estavam dentro 

da cota no momento da pesquisa, uma vez que a quantidade exata de funcionários 

não foi questionada. 

Na pergunta nº 8 do questionário para as empresas, sobre qual a 

dificuldade na contratação do jovem aprendiz, a maior parte, 5 funcionários, afirmaram 

não ter dificuldades. Em segundo lugar, “Encontrar jovens com o perfil da empresa” 

foi assinalado por 4 representantes. As alternativas: “Definir as áreas para atuação do 

aprendiz”, “Falta de orçamento” e “Convencer a diretoria da empresa para contratação 

do aprendiz”, não foram mencionadas pelos participantes. 

 
Gráfico 30 - Qual a principal dificuldade na contratação do jovem aprendiz? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A pergunta nº 9, abordou qual a principal dificuldade para empresa após 

a contratação do aprendiz. Esta resposta teve maior dispersão de resultados. O mais 

citado continuou sendo o “Não temos dificuldades”, com 3 respostas. Empatados com 

duas respostas cada, ficaram: “Temos as mesmas dificuldades quando comparamos 

com os demais funcionários” e “realizar o rodízio de funções”. Também houve empate, 

com uma resposta cada, em relação a opção “Outros” e “Destinar um profissional para 

o papel de tutor do aprendiz”. Na opção “Outros”, foi registrada a seguinte redação: 

Representante Empresa 7 - “Carga horária muito reduzida”. 

 
Gráfico 31 - Qual a principal dificuldade para empresa após a contratação do 

aprendiz? 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  A questão de nº 6 abordou se a empresa já efetivou, ou seja, celebrou 

contrato de trabalho por tempo indeterminado com aprendizes ou ex-aprendizes. A 

maior parte respondeu que “Sim, já efetivamos alguns”, com 4 respostas. Com 2 

citações empataram as respostas “Sim, efetivamos a maioria” e “Não, nunca 

efetivamos”. Interessante destacar que as 2 empresas que se identificaram como 

sendo do setor de comércio, são as que assinalaram efetivar a maior parte dos 

aprendizes. A empresa do setor de bebidas foi a única a mencionar que contrata, mas 

que são poucos os aprendizes efetivados. 
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Tabela 6 – Sua empresa já efetivou aprendizes ou ex-aprendizes, ou seja, celebrou 
contrato de trabalho por tempo indeterminado com um aprendiz? 
 

 
 

Segmento 
 

Quantidade 
de empresas 
respondentes 

Não, nunca efetivamos 
HOSPITALAR 1 

Transporte Publico 1 

Sim, efetivamos a maioria 
Comércio 1 

Comércio-Supermercado 1 

Sim, já efetivamos alguns 

Distribuição 1 

Logístico 1 

Televisão Aberta 1 

Varejo 1 

Sim, porém poucos são efetivados Bebida 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
O gráfico 32 facilita a visualização das repostas descritas na Tabela 6. 

 
Gráfico 32 - Sua empresa já efetivou aprendizes ou ex-aprendizes, ou seja, 
celebrou contrato de trabalho por tempo indeterminado com um aprendiz? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A questão de número 10, abordou a situação oposta: “Se a empresa já 

havia demitido algum funcionário com a justificativa que era para dar lugar a um 

aprendiz? “ A maior parte, 7 respostas, foram “Não”. Do total de 9 empresas, 2 

representantes responderam desconhecer. Nenhum representante afirmou ter 

conhecimento de demissão com a justificativa de que era para dar lugar a um 

aprendiz. 
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Gráfico 33 - Sua empresa já demitiu algum funcionário com a justificativa que era 

para dar lugar a um aprendiz? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
A pergunta nº 11, reforçou a abordagem relacionada a demissões, com 

a seguinte afirmação: “A necessidade de cumprir cotas de aprendizagem ocasiona a 

demissão de outros funcionários”. Do menor para o maior valor: 1 representante de 

empresa respondeu estar indeciso, 3 respostas assinalaram a opção “discordo” e a 

maior parte, 5 representantes, responderam discordar plenamente. 

 

Gráfico 34 - A necessidade de cumprir cotas de aprendizes ocasiona a demissão de 

outros funcionários. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quando questionados sobre a principal razão para algumas empresas 

não contratarem aprendizes, empataram com 2 respostas cada, as alternativas “Não 

identificar benefícios para empresa e nem para sociedade” e “Desconhecimento em 

relação a obrigatoriedade da lei”. A dificuldade em selecionar aprendizes foi citada por 

1 respondente. 

 
Gráfico 35 - Qual a principal razão para algumas empresas não contratarem 

aprendizes? 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Ficaram sem seleção as alternativas: “O aprendiz é um problema para a 

empresa” e “Falta de vagas nas escolas de aprendizagem”. Por outro lado, no campo 

livre para escrita, “Outros”, houveram 4 manifestações, que seguem na integra abaixo: 

 
Representante empresa 1: “Não compreenderem o papel dessa política de 
aprendizagem para o desenvolvimento da sociedade como um todo”. 
 
Representante empresa 3: “Não é o caso da Cervejaria, mas acredito que no 
comércio em geral, muitos gestores não devem dar o valor devido a essa mão 
de obra, na qual é ótima, e pensam apenas como gasto e obrigatoriedade da 
lei. Mas mal sabem que é ao contrário, a mão de obra é mais barata e tem 
chance de moldar um futuro profissional”. 
 
Representante empresa 4: “Para responder teria que conhecer a política de 
outras empresas, portanto não sei”. 
 
Representante empresa 5: “Dificuldade financeira para a contração”. 

 

Foram 4 abordagens diferentes em relação a pergunta. A primeira, de 

cima para baixo, menciona a questão da dificuldade financeira. A segunda menciona 

a falta de compreensão com relação ao papel da Política Pública com fins para o 

desenvolvimento de toda sociedade. Diferente da terceira resposta que direciona seu 
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comentário para outro setor, do comércio, apontando para possível não valorização 

por parte dos gestores, encarando o aprendiz apenas como despesa e obrigação. Por 

outro lado, a afirmação também traz um possível desentendimento quanto ao papel 

do Programa Aprendizagem, quando coloca que “a mão de obra é mais barata e tem 

a chance de moldar um futuro profissional”. Do ponto de vista da formação do futuro 

profissional, a afirmação corrobora com uma das entregas esperadas da Política 

Pública, porém, ao mencionar “mão de obra é mais barata” mostra claramente um 

desvio quanto aos reais objetivos do programa. Cabe resgatar, conforme abordado no 

capítulo 2, item 2.3, que o país possui um histórico de pouco investimento em P&D, o 

que também pode explicar o não cumprimento das cotas de aprendizagem por uma 

grande parcela de empresas, partindo-se da percepção de que boa parte dos 

empresários ainda nutre o entendimento que este tipo de contratação se trata 

exclusivamente de custo, não sendo encarada como investimento de formação 

profissional. 

Na pergunta nº 13, se o representante da empresa considera o aprendiz 

como sendo parte de uma política pública de inclusão social, houveram 6 

manifestações de “sim”, 1 “talvez” e 1 “Não”. O campo “Outros” foi preenchido com a 

seguinte frase pelo Representante Empresa 4: “Vejo apenas como uma ótima 

oportunidade de emprego para quem está iniciando”.  

 
Gráfico 36 - Você considera o jovem aprendiz como sendo parte de uma política 

pública de inclusão social? 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Representante empresa 1: “É um programa de extrema importância para uma 
primeira experiência do jovem no mercado de trabalho, além de, desenvolver 
aspectos importantes dos mesmos, como, autonomia, visão crítica e 
competências técnicas”.  

 
Representante empresa 2: “É uma ótima oportunidade para o aprendiz para 
entrar no mercado de trabalho, e para a empresa moldar o funcionário da 
forma necessária para ela. O único problema é a carga horária que é muito 
curta e acaba atrapalhando o desempenho do aprendiz”.  
 
Representante empresa 3: “Excelente, por vários motivos, por exemplo na 
formação moral e profissional do jovem e, para mim, como empresa, tenho 
oportunidade de formar um profissional para futuras necessidades de 
contratação da empresa”.  
 
Representante empresa 4: “Muito construtivo para a sociedade”.  
 
Representante empresa 5: “Ótimo, Inclusivo”.  
 
Representante empresa 6: “Programa de vasta importância para 
desenvolvimento dos jovens hoje, onde não olha somente o profissional do 
jovem, mas sim seu social, comportamento, prepara para vida”.  
 
Representante empresa 7: “São essenciais para as organizações, pois do 
Jovem Aprendiz podem surgir novos talentos para a organização”.  

 

Representante empresa 8: “Um grande passo para integrar o jovem ao 
mundo corporativo”.  
 
Representante empresa 9: “Um programa que contribui para a qualificação 
profissional do jovem e a porta de entrada para o mercado de trabalho”.  

 

“Extrema importância para primeira experiência do jovem”; “ótima 

oportunidade para entrar no mercado de trabalho”; “oportunidade de formar um 

profissional para futuras necessidades de contratação da empresa”; “vasta 

importância para o desenvolvimento do jovem”; “são essenciais para as 

organizações”; “grande passo para integrar o jovem ao mercado de trabalho”; e 

“contribui para a qualificação do jovem”. Estes trechos, extraídos das respostas acima 

apresentam similaridade quanto a inserção do jovem no mercado de trabalho e as 

oportunidades de formação, da sua qualificação profissional.  

Observa-se, também, outra linha de pensamento mais voltado para o 

social e de formação do indivíduo para além daquela voltada para o mundo do trabalho 

e que aproxima parte das respostas. Sob esse entendimento listou-se expressões 

como: “além de desenvolver questões importantes dos mesmos, como, autonomia, 

visão crítica”; “Excelente, por vários motivos, por exemplo na formação moral”; “Muito 

construtivo para a sociedade”; “Ótimo, inclusivo”; “Programa de vasta importância para 
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desenvolvimento dos jovens hoje, onde não olha somente o profissional do jovem, 

mas sim seu social, comportamento, prepara para vida”.  

A carga horária apareceu em 1 citação, com o que pode ser entendido 

como ponto de revisão em relação ao programa: “O único problema é a carga horária 

que é muito curta e acaba atrapalhando o desempenho do aprendiz”. A mesma 

resposta iniciou com a seguinte frase: “É uma ótima oportunidade para o aprendiz 

para entrar no mercado de trabalho e, para a empresa moldar o funcionário da forma 

necessária para ela”. Um possível questionamento em relação a esta afirmação, 

considerando toda a frase, remete a possível expectativa de que o aprendiz 

desempenhe ou apresente resultados como um funcionário “comum”, ou seja, fora 

das “regras” que regem o contrato especial de aprendiz.  

A pergunta nº 7, sobre qual o principal benefício para a empresa quando 

contrata um aprendiz, confirma boa parte das impressões obtidas com a pergunta nº 

5. Tratou-se de uma pergunta fechada, com 5 alternativas. O item “Todas as 

anteriores” foi a com maior pontuação, 4, sendo: “Contribuir para a inclusão do jovem 

no mercado de trabalho”; “Formação de mão de obra qualificada e com base nos 

negócios da empresa”; “Cumprir com a legislação”; e “Agregar valor à marca por ser 

um trabalho social”. 

 A segunda opção mais assinalada, com 3 marcações, foi: “Contribuir 

para a inclusão do jovem no mercado de trabalho”. A terceira opção, com duas 

marcações foi: “Formação de mão de obra qualificada e com base nos negócios da 

empresa”. A única opção sem marcação foi: “Não traz benefícios”. 
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Gráfico 37 - Qual o principal benefício para a empresa quando contrata um 
aprendiz? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na pergunta nº 14, quando questionados sobre o nível de concordância 

se o contrato de aprendizagem contribui com a melhora no desempenho escolar do 

jovem, a maioria sinalizou que concorda com a afirmação, sendo 6 de 9 respostas e 

3 responderam concordar parcialmente. 

 
Gráfico 38 - O contrato de aprendizagem contribui com a melhora no desempenho 

escolar do jovem. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
A pergunta nº 16, cujo resultado segue no gráfico a seguir, abordou 

sobre o principal benefício para o jovem quando contratado como aprendiz. 

Repetindo os resultados com os demais públicos, a maioria escolheu a alternativa 

“Sua qualificação profissional”, tendo tido 7 marcações. “Contribui para a sua 

empregabilidade” foi assinalada 1 vez. As demais opções: “Afasta da criminalidade”; 

“Contribui com a renda da família” e “Não traz nenhum benefício”, não foram 

selecionadas.  
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Gráfico 39 - Qual o principal benefício para o jovem quando é contratado como 
aprendiz? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Assim como as demais perguntas feitas nos questionários, esta questão 

também trazia espaço aberto para comentários, onde o Representante da empresa 3 

fez a seguinte consideração: “Importantíssimo para o amadurecimento como pessoa 

e profissional”. 

Na pergunta aberta, de nº 17, última do questionário para os 

representantes das empresas, foi solicitado pedido sugestões para melhoria do 

programa. Houveram 5 respostas, do total de 9 participantes, que seguem na íntegra 

abaixo: 

 
Representante da empresa 1: “A contratação de um aprendiz é muito 
burocrática, sugiro a desburocratização”. 
 
Representante da empresa 5: “Acredito que o conteúdo aplicado serve como 
primeiro passo para os aprendizes”. 
 
Representante da empresa 6: “Mais competências técnicas, como, introdução 
a libras, planejamento estratégico e habilidades em setores administrativos”. 
 
Representante da empresa 8: “Na minha opinião, o programa de 
aprendizagem deveria ser inserido em todas as escolas públicas e privadas 
do país, dessa forma, preparando melhor os jovens para o mercado de 
trabalho em paralelo aos estudos para o ingresso a uma universidade (se 
desejada) ”. 
 
Representante da empresa 9: “Sem propostas”. 

 
 Das 5 respostas, obteve-se 4 contribuições e uma afirmação “Sem 

propostas”. Em relação as 4 contribuições: uma abordou a necessidade de 

desburocratização do processo de contratação do aprendiz, duas trouxeram a revisão 

do currículo do programa e a terceira opinou sobre a inserção do Programa de 

Aprendizagem nas escolas regulares, públicas e privadas. 

7

1

0

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

SUA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CONTRIBUI PARA SUA EMPREGABILIDADE

AFASTA DA CRIMINALIDADE

CONTRIBUI COM A RENDA DA FAMÍLIA

NÃO TRAZ NENHUM BENEFÍCIO



93 

 

 

 

Os próximos 3 tópicos procurarão estabelecer conexões entre as 

respostas de cada público, visando confirmar ou não, as premissas que motivaram o 

desenvolvimento deste projeto de pesquisa. 

  

 

4.3   MÚLTIPLOS OLHARES SOBRE A APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 
 

 

Quando observada a questão do emprego, ou melhor, do desemprego 

do jovem, vimos que se trata de uma equação complexa, com diversos atores, com 

necessidades e interesses distintos. Como cita Howlett, Ramesh e Perl (2013) “[...] o 

entendimento da política pública exige algum conhecimento sobre os atores que 

levantam as questões, estabelecem as opções, tomam decisões em relação as 

opções propostas e as implementam” (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 55). 

De um lado, o jovem, na sua grande maioria, em processo de formação 

no ensino fundamental ou médio e sem uma formação profissional e, por 

consequência sem experiência. Do outro lado, os empresários/empregadores, 

pressionados por resultado em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico. 

Em outras palavras, jovens à procura, muitas vezes, da primeira oportunidade de 

emprego e empresários/empregadores com foco no ganho de competitividade dos 

seus negócios. A equação leva a inferir sobre uma baixa tendência, por parte dos 

empresários/empregadores, na contratação de pessoas com pouca qualificação.  

Ainda nesse bojo podemos citar a família, quando muitas já buscam no 

trabalho do jovem, não só a sua emancipação, mas muitas vezes a busca de apoio 

financeiro no sustento da casa, contribuindo assim com os gastos familiares. Em 

muitos outros casos, trata-se também de uma busca por ocupação do jovem e 

diminuição do tempo ocioso, pois o trabalho também é visto como fator que auxilia no 

distanciamento da criminalidade.  

E por fim, compondo este cenário, está o governo local, que também 

sofre os efeitos do desemprego (cabe destacar, não só na juventude) nas diversas 

frentes, como no caso da economia com menos consumo, da segurança a partir do 

possível “recrutamento” do jovem para criminalidade e da educação tendo em vista a 

evasão escolar, entre outros efeitos indiretos.  
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Assim, este capítulo tem por objetivo promover a análise de conteúdo, 

em relação aos textos produzidos nos 4 questionários (aprendizes, docentes, 

representantes das empresas e auditores fiscais do trabalho), em respostas as 

questões abertas e também aquelas registradas por meio do campo “Outros”, campo 

este de livre redação e constante ao final de todas as perguntas.  

 

   

4.3.1 A contratação de aprendizes, contribui para o aumento das taxas de emprego  
 

 

Um dos maiores desafios da adolescência e juventude incorre 

justamente na conquista do primeiro emprego. A Lei Federal nº 10.097, de 19 de 

dezembro de 2000, aos Decretos-Lei nº 8622/46 e nº 9.579/18, da Aprendizagem 

Profissional, tem como um dos seus objetivos públicos, por meio das vagas de 

aprendizagem, auxiliar essa parcela da população na sua qualificação e consequente 

conquista de um emprego formal.  

  Não foram identificadas respostas que indicassem o contrário, de que a 

contratação de aprendizes não contribui para aumento das taxas de emprego. Por 

outro lado, houve muita similaridade em diversas respostas obtidas em cada um dos 

públicos e que remetem a um posicionamento positivo em relação a contribuição para 

a inserção do jovem no mercado de trabalho, inclusive com destaque justamente no 

uso do verbo “inserir”. Nesta linha considerou-se, como indicativo de contribuição para 

o aumento das taxas de emprego, afirmações como as que seguem abaixo: 

 
Aprendiz 9 - É uma ótima oportunidade para jovens se inserirem no 
mercado de trabalho com segurança. 
 
Aprendiz 14 - Um programa válido para primeira experiência no mercado de 
trabalho 
 
Aprendiz 15 - Um programa que abre portas para o primeiro emprego 
 
Aprendiz 21 - É um excelente programa para os jovens que buscam ser 
inseridos no mercado de trabalho. 
 
Aprendiz 22 - É um programa que ajuda inserir os jovens no mercado de 
trabalho. Mesmo com muitas restrições, ajuda os jovens se desenvolverem 
na vida profissional 
 
Aprendiz 27 - Ótima oportunidade de ingressar no mercado de trabalho com 
bons fins de aprendizagem 
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Docente 4 - Um caminho que respeita a Constituição e o ECA quando 
pensamos na inclusão legal dos jovens no mercado de trabalho. 
 
Docente 5 - Para o jovem, vejo o Programa Aprendizagem como uma 
oportunidade no mercado formal de trabalho 
 
Docente 6 - É um programa extremamente importante, pois possibilita a 
inserção dos jovens e adolescentes no mercado de trabalho...  
 
Docente 8 - É um programa fantástico que auxilia o jovem a se inserir no 
mundo do trabalho 
 
Representante da empresa 4 – [...] porta de entrada para o mercado de 
trabalho. 
 
Representante da empresa 9 - É uma ótima oportunidade para o aprendiz 
para entrar no mercado de trabalho 

 
 Nas respostas abertas fornecidas pelos 2 auditores fiscais do trabalho 

não houve menção direta a esta hipótese relacionada ao aumento da taxa de 

emprego.  

Desta maneira, as opiniões expostas na pesquisa primária, demonstram 

sintonia com estes dados secundários, apresentados no Capítulo 2, tópico 2.4, 

atestando que, sim, a contratação de aprendizes contribui com o aumento das taxas 

de emprego e que, mesmo havendo espaço para ampliação do número de 

contratações, a Política Pública tem se mostrado eficiente na medida que tem tido 

crescimento no volume de aprendizes contratados ao longo dos 19 anos de 

acompanhamento dos seus resultados, como pode-se constatar. 

Ainda sobre os dados apresentados no capítulo 2, relativos ao número 

de aprendizes admitidos no Brasil – de 2005 à  2019, obtidos por e-mail, após contato 

com a Chefe De Divisão da Coordenação Geral de Projetos - SUCAP/SPPE/SEPEC, 

do Ministério da Economia, observamos que, em 2014, o número de contratos atingia 

o seu patamar mais alto no acompanhamento histórico desde 2005, passando a ter 

uma pequena diminuição entre 2015 e 2017, provavelmente acompanhando o período 

de recessão econômica pelo qual passou o país de 2014 a 2017, mas retomando 

crescimento em 2018 e 2019, superando 2014 e atingindo neste último ano, o maior 

número de contratações, com o total de 456.851 aprendizes admitidos. 

Por outro lado, comparando este dado com o número de jovens 

desempregados, entre os 14 e 24 anos, no primeiro trimestre de 2019, 

aproximadamente 5,3 milhões (Gráfico 38), nota-se a necessidade de seguir 

investindo não só na Política Pública da Aprendizagem Profissional, mas como em 
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outras que possam auxiliar com a melhoria deste cenário. A partir dos dados obtidos 

junto a Agência Senado, também mencionado no capítulo 2, tópico 2.4, foi possível 

visualizarmos que, mesmo com o avanço dos números da aprendizagem, ainda existe 

espaço para crescimento em todo país, em média, 63%.  

 

 

4.3.2 A contratação de aprendizes pelas empresas oferece risco para o emprego de 
outras pessoas, não aprendizes  
 

 

Como parte da avaliação desta PP, um dos pontos de verificação foi se 

ela, ao ser posta em prática, não gera efeitos indesejáveis como a substituição de 

trabalhadores por aprendizes. Esta informação não foi encontrada nos registros livres 

fornecidos pelos 4 públicos participantes. Por outro lado, no questionário submetido 

aos representantes das empresas, conforme explicitado no tópico 4.2.4, as questões 

de nº 6 e 10 e a afirmação nº 11, abordaram diretamente o assunto do 

emprego/desemprego sobre duas perspectivas: a questão nº 6 tratou do emprego, se 

a empresa já havia efetivado algum aprendiz ou ex-aprendiz; a questão nº 10, abordou 

o desemprego sob a pergunta: “Sua empresa já demitiu algum funcionário com a 

justificativa que era para dar lugar a um aprendiz?; e a afirmação nº 11, pediu o nível 

de concordância, ou não, em relação a frase: “A necessidade de cumprir cotas de 

aprendizes ocasiona a demissão de outros funcionários”.  

 

Gráfico 40 – Sua empresa já efetivou aprendizes ou ex-aprendizes, ou seja, 

celebrou contrato de trabalho por tempo indeterminado com um aprendiz? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Aparentemente, pelos resultados obtidos nesta pesquisa, se confirma a 

hipótese anterior de que a aprendizagem contribui com o aumento das taxas de 

emprego, o que também pode ser interpretado como movimento contrário a geração 

de demissões. Caminhando com esta verificação, o gráfico 39, baseado nas respostas 

dos representantes das empresas traz que, a maior parte, 45%, respondeu que “Sim, 

já efetivamos alguns”, e um representante respondeu que “Sim, mas poucos são 

efetivados”. Houveram duas citações, 22%, que responderam “Não, nunca 

efetivamos”. Interessante destacar que as duas empresas que se identificaram como 

sendo do setor de comércio são as que assinalaram efetivar a maioria dos aprendizes. 

A empresa do setor de bebidas foi a única a mencionar que contrata, mas que são 

poucos os aprendizes efetivados. 

A questão de número 10, abordou diretamente a relação entre a 

contratação do aprendiz e a demissão de outros funcionários: “Se a empresa já havia 

demitido algum funcionário com a justificativa que era para dar lugar a um aprendiz”? 

Verificou-se que a maioria, 7 respostas, de nove respondentes, foram “Não”. Os outros 

dois representantes responderam desconhecer. Nenhum representante afirmou ter 

conhecimento de demissão com a justificativa de que era para dar lugar a um 

aprendiz. 

Sobre a pergunta nº 11, que apresentou a afirmação: “A necessidade de 

cumprir cotas de aprendizagem ocasiona a demissão de outros funcionários”. A maior 

parte, cinco representantes, responderam discordar plenamente, 3 respostas 

assinalaram a opção “discordo” e um representante de empresa respondeu estar 

indeciso. 

Baseando-se no cenário apresentado de respostas a estes três itens do 

questionário aplicado aos nove representantes das empresas, é possível inferir que a 

contratação de aprendizes, na visão destes participantes, não é identificada como 

causa da demissão de outros funcionários, não oferecendo assim, risco de 

desemprego para não aprendizes.  
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4.3.3 A contratação do jovem como aprendiz, contribui para sua qualificação 
profissional aumentando assim sua empregabilidade  
 

 

  A qualificação profissional apareceu como um resultado alcançado, nos 

textos livres dos quatro públicos respondentes: 

 
Representante empresa 2 -  Um programa que contribui para a qualificação 
profissional do jovem e a porta de entrada para o mercado de trabalho. 

 
Auditor fiscal 1 - Uma excelente solução e oportunidade para a formação e 
qualificação de mão de obra. 
 
Auditor fiscal 2 - Essencial para a formação profissional 
 
Docente 3 - Um programa de desenvolvimento pessoal e profissional para 
qualificar jovens ao mercado de trabalho, explorando o seu protagonismo.  
 
Docente  7 - [...] além disso, trabalha aspectos e competências fundamentais 
para o desenvolvimento pessoal e profissional do público alvo. 
 
Docente 8 - Considero um programa onde os alunos, jovens, possam 
conhecer e praticar vivências sobre conhecimento pessoal e do trabalho. 
 
Docente 14 - O programa é lindo, de extrema importância para o jovem 
ingressar no mercado de trabalho, adquirir experiência e trilhar um caminho 
profissional de sucesso. 
 
Aprendiz 44 - acho muito importante para a qualificação profissional. 
 
Aprendiz 53 - É uma grande oportunidade de uma primeira experiência para 
jovens no mercado de trabalho [...] 
 
Aprendiz 74 - O programa oferece grande oportunidade profissional e de 
aprendizagem, possibilitando que o jovem possa adquirir maior conhecimento 
dentro das empresas. 
 
 

Também foi possível identificar com base nas respostas abertas, não só 

indicativos de que a contratação do jovem como aprendiz, contribui para a sua 

qualificação profissional, como também de uma formação para além do mercado de 

trabalho:  

Representante empresa 3 - Muito construtivo para a sociedade. 
 
Representante empresa 7 - excelente, por vários motivos, por exemplo na 
formação moral e profissional do jovem 
 
Representante empresa 10 - Programa de basta importância para 
desenvolvimento dos jovens hoje, onde não olha somente o profissional do 
jovem, mas sim seu social, comportamento, prepara para vida. 
 
Representante empresa 11 -  [...] além de, desenvolver aspectos importantes 
dos mesmos, como, autonomia, visão crítica e competências técnicas. 
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Docente 3 - Uma oportunidade de crescimento por meio do ensino, reflexão 
e compartilhamento de saberes. 
 
Docente 5 - Para o jovem, vejo o Programa Aprendizagem como uma 
oportunidade no mercado formal de trabalho, o que significa muitas vezes 
identidade social, aumento da renda familiar e ampliação do horizonte 
acadêmico.  
 
Docente - 11 Um programa de viés social, o qual visa inserir o jovem no 
mundo do trabalho, proporcionando experiência e aprendizado sobre 
cidadania e técnicas organizacionais. 
 
Docente 12 -  É um programa essencial para a formação do jovem em 
formação, em todos os sentidos. 
 
Docente 13 - O Programa Aprendizagem, para além da oferta de 
desenvolvimento profissional em uma fase de iniciação e ingresso no mundo 
do trabalho, oportuniza a convivência deste jovens com diversas situações 
de formação e aperfeiçoamento, seja nas ocupações de emprego que 
ocupam ou no desenvolvimento de competências aplicados ao longo de toda 
vida. O Programa operacionaliza ainda a aplicação de legislação que auxilia 
em garantir a aprendizagem profissional e cidadã para jovens que estão em 
situação do primeiro emprego; penso, ainda, que consequente funcione como 
mais um instrumento que potencializa a inserção social, a geração e 
ampliação de renda familiar e o estímulo à frequência em escola regular. 
 
Aprendiz 53 - Eu acho muito importante esse programa, abre portas não só 
no mercado de trabalho, mas nos conhecimentos e vivências do jovem na 
sociedade. 
 
Aprendiz 54 - Nos ensina ser melhor como pessoa, aprendemos muitas 
coisas para levar por toda vida. 
 
Aprendiz 60 - Ajuda bastante, nos ensina muito como ser, como agir, não só 
na empresa mas pra vida fora dela. Posso dizer que conhecimento eu ganho 
e demais aqui. 
 

Algumas respostas, entre os representantes das empresas, também 

trouxeram um olhar para a formação do jovem mais alinhada as necessidades da 

empresa e dentro de uma visão de futuro:  

 

Representante empresa 3 - São essenciais para as organizações, pois do 
Jovem Aprendiz podem surgir novos talentos para a organização 
 
Representante empresa 7 -  pra mim como empresa tenho oportunidade de 
formar um profissional para futuras necessidades de contratação da empresa 
 
Representante empresa 8 - Um grande passo para integrar o jovem ao mundo 
corporativo. 
 
Representante empresa 9 -  [...] e para a empresa moldar o funcionário da 
forma necessária para ela.  
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A fala que segue abaixo, do aprendiz 55, oferece um olhar relativo ao 

ganho da “experiência” exigido por grande parte das empresas:  

 
Aprendiz 55 - Bom, porém é uma forma de ter a “experiência” que a maioria 
das empresas pedem. 
 

O pressuposto que, ter experiência, pode ser um fator determinante 

para colocação no mercado de trabalho e que, no caso do jovem, acaba sendo uma 

das dificuldades, tendo em vista que se trata (ou deveria se tratar) do começo da 

vida profissional para a grande maioria, apareceu na fala de outros aprendizes: 

 
Aprendiz 14 - Um programa válido para primeira experiência no mercado de 
trabalho 
  
Aprendiz 33 - Ajuda bastante traz várias experiências como um profissional 
 
Aprendiz 47 - Um programa que nos ajuda muito em relação a ter uma 
experiência com o mercado de trabalho 
 
Aprendiz 48 - Muita bom, ajuda vários jovens a adquirir experiências 
profissionais e também conhecem o mundo do trabalho 
 
Aprendiz 66 - Importante, pois junta para uma qualificação e experiência 
 

Sendo assim, de maneira geral, constatou-se que nos relatos produzidos 

pelos 4 atores que participaram desta pesquisa, que a contratação do aprendiz e a 

sua participação no Programa Aprendizagem, contribui com a sua qualificação 

profissional, sua empregabilidade e também produz benefícios para estes jovens de 

uma formação ainda mais ampla, proporcionando experiências para toda vida. 
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5     CONCLUSÕES  
 

 

A proposta desta pesquisa de mestrado foi avaliar a Política Pública de 

inserção do jovem no mercado de trabalho no município de Araraquara/SP, no tocante 

à Lei Federal nº 10.097/2000, ao cumprimento de cotas de aprendizes por parte das 

empresas, da qualificação profissional e da inclusão do jovem no mercado de trabalho, 

a fim de contribuir com entendimentos e por meio deles reflexões que pudessem 

auxiliar com a empregabilidade na juventude.  

Longe de pensar, que este estudo confere um conjunto de resultados 

absolutos sobre políticas públicas de inserção do jovem no mercado de trabalho. Pelo 

contrário, ele fortalece o entendimento de que as descobertas aqui citadas são como 

pequenas frestas de luz, com a intenção de iluminar cada vez mais, o espaço já 

habitado pelo jovem, somando-se a outros estudos que ajudem a promover a 

observação científica, em torno da sua empregabilidade. 

A primeira constatação apresentada por este estudo se deu na 

identificação da Aprendizagem Profissional, como a principal política pública com foco 

no problema público relacionado ao desemprego do jovem e; no Programa 

Aprendizagem, o seu ponto de “ancoragem”, ou seja, onde ela acontece. 

  Como já retratado nesta dissertação, um dos maiores desafios da 

adolescência e juventude incorre justamente na conquista do primeiro emprego. A Lei 

Federal nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000, e as modificações que ela veio 

sofrendo desde então e que regulam a Aprendizagem Profissional, tem como um dos 

seus objetivos públicos, por meio das vagas de aprendizagem, auxiliar essa parcela 

da população na sua qualificação e consequente conquista de um emprego formal, ao 

mesmo tempo que se propõe a auxiliar as empresas na formação de mão de obra 

qualificada.  

  A pesquisa documental teve como foco explorar a legislação em torno 

da Aprendizagem Profissional, as citações, os complementos e os desmembramentos 

a partir das suas definições nos demais documentos, que também abordam o tema: 

ECA, CLT e os Manuais de Aprendizagem elaborados pelo Ministério do Trabalho 

(2017), pelo SENAI (2018) e pelo SENAC (s.d). Como uma das considerações, 

verificou-se o alinhamento destes documentos em relação às principais orientações 
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da política pública, suas diretrizes, atores envolvidos e responsabilidades, além dos 

parâmetros de implementação, realização e acompanhamento. Assim como, também 

foi observado em reunião realizada junto a Gerência Regional do Trabalho de 

Araraquara, como apresentado no capítulo 4, tópico 4.1.3, observação em relação a 

mesma, que permitiu avaliar seu ciclo conforme o autor Secchi (2013). 

  Quanto à efetividade das Políticas Públicas de inserção do jovem no 

mercado de trabalho, um dos desafios observados na execução desta política pública 

foi justamente o cumprimento da cota de aprendizes junto as empresas, uma vez que 

para a formação das turmas, é necessário a contratação do jovem na condição de 

aprendiz e esse contrato, por sua vez, só pode ser celebrado quando em 

concomitância com a matrícula no Programa Aprendizagem. Neste momento, é onde 

também entra a figura do estado, na função de fiscalização e busca pelo cumprimento 

das cotas por parte das empresas e de abertura de vagas, por parte das instituições 

de ensino profissionalizante. Neste ponto, identificou-se uma evolução em relação ao 

número de aprendizes admitidos no país, entre 2005 e 2019, segundo dados do 

RAIZ/CAGED (2019), a uma taxa média de crescimento de aproximadamente 17% ao 

ano, somando, durante estes 14 anos, mais de 4 milhões de aprendizes contratados, 

demonstrando efetividade da PP. 

  Porém, como verificado, mesmo com o crescimento do número de 

aprendizes, a PP ainda está longe de atingir o potencial de vagas disponíveis. Esta 

conclusão parece valer para todo o país, afinal, os dados secundários apresentados 

no capítulo 2, tópico 2.4, de janeiro a setembro de 2018, cuja fonte, foi matéria 

produzida pela Agência Senado a partir de dados do CAGED/2018, demonstraram 

que, apenas 37% do total de vagas possíveis para aprendizes estão ocupadas. Esta 

mesma realidade foi encontrada em Araraquara/SP, nas respostas obtidas na 

pesquisa primária junto aos auditores fiscais do trabalho, com percentual de 

aproximadamente 40% das vagas de aprendizes ocupadas.  

  Com relação às três premissas, utilizadas para análise de conteúdo no 

capítulo 4, pode-se inferir com base na análise aos textos livres extraídos junto aos 

quatro públicos que participaram da pesquisa, que a contratação de aprendizes 

contribui com o aumento das taxas de emprego, não oferecendo risco de substituição 

de mão de obra em relação a outros funcionários celetistas e de que os jovens 

contratados como aprendizes, tem aumentadas suas chances de conseguir e se 
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manter em um emprego, a partir da qualificação profissional proporcionada pelo 

Programa Aprendizagem.  

  Quanto ao objetivo específico de analisar a qualificação profissional 

promovida pelo Programa de Aprendizagem e a efetiva inclusão do jovem no mercado 

de trabalho, considerando a inclusão como fenômeno pós inserção, ou seja, 

manutenção da empregabilidade, vimos que se trata de uma formação baseada em 

um tripé educacional, formado pelo aluno, pela escola profissionalizante e pela 

empresa.  

  Alguns dos diferenciais identificados na PP estudada foram justamente 

a manutenção da escola regular e o estudo e acompanhamento da escola profissional, 

associado às práticas e vivências profissionais na empresa. Por meio da pesquisa 

documental apresentada no capítulo 2, no item 2.4, relativo aos Manuais do Programa 

de Aprendizagem desenvolvidos pelas instituições SENAI E SENAC, foi possível 

observar a intencionalidade para além da formação técnica do aprendiz. Ambos 

manuais colocam como objetivo o desenvolvimento de competências profissionais 

pautadas, de acordo com seus segmentos de atuação (SENAI - Indústria e SENAC - 

Comércio de bens, serviços e turismo), além de competências interpessoais, de 

conhecimento e apropriação de recursos tecnológicos e da capacidade na solução de 

problemas. Também foi possível constatar que este item é amplamente reconhecido 

pelos 4 atores que participaram desta pesquisa. Observou-se com grande frequência 

nas manifestações de livre expressão, elogios ao programa, reconhecimento a 

qualificação profissional e uma formação mais ampla, uma formação cidadã, por 

assim interpretar os adjetivos e menções feitos a partir dos 12 textos selecionados e 

citados no tópico 4.2.3 do capítulo 4 de análise de conteúdo.  

A partir do “cruzamento” entre a base fornecida pelos manuais de 

aprendizagem por parte dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, com os resultados 

obtidos a partir da pesquisa primária, foi possível concluir que tanto a qualificação 

como a inclusão no mercado de trabalho acontecem. A qualificação profissional, como 

benefício para o jovem, foi o item mais citado entre os 4 públicos, tanto nas respostas 

as perguntas fechadas, quanto abertas. Também foi possível constatar o fenômeno 

de inclusão, a partir dos posicionamentos dos representantes das empresas, onde a 

maioria (sete empresas de nove participantes) informou efetivar aprendizes. 
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A análise das consequências sociais no mercado de trabalho, referente 

às cotas de aprendizagem, foi realizada levando em consideração principalmente os 

resultados obtidos com os questionários, abordados durante todo o capítulo 4. Foram 

considerados como consequências sociais, os posicionamentos dos participantes da 

pesquisa em relação aos seguintes itens pesquisados: a educação e o emprego.  

Sobre a educação, um dos pontos foi relativo a possível relação da 

melhora dos estudos dos jovens contratados como aprendizes, além da sua 

qualificação profissional. Foi item de análise em pergunta apresentada aos próprios 

aprendizes, aos docentes, aos auditores fiscais do trabalho e aos representantes das 

empresas. Nos quatro públicos, a maior parte das respostas foram em concordância 

a afirmação que estabelecia esta relação. Este entendimento do coletivo, formado por 

pessoas em diferentes papéis sociais, afirmando melhoras nos estudos dos jovens 

contratados como aprendizes, pode servir como alternativa para outras políticas 

públicas, que tem sido alvo de debate constante no Brasil, como a evasão escolar, a 

escola em tempo integral, entre outros. Respostas nesta direção, podem apontar para 

um resultado viável e possível de ser perseguido. Quanto a qualificação profissional, 

os resultados obtidos, além de confirmarem este ponto como um dos principais 

resultados do programa aprendizagem, também deixaram claro um posicionamento 

de que se trata de uma formação mais ampla, do que alguns chamaram de “formação 

para vida” e para além do que seria apenas a preparação para o mercado de trabalho.  

Sobre os efeitos sociais do emprego, obteve-se por meio de uma das 

perguntas colocadas para os aprendizes (tópico 4.1.1), algumas informações sobre 

seu comportamento financeiro, a partir do uso que o aprendiz faz com seu salário. 

Interessante notar que, a maior parte das respostas dos jovens participantes, foi com 

relação a poupar o dinheiro, seguido do investimento em lazer e entretenimento e, 

ajuda com as despesas da casa. Diversas análises poderiam ser feitas a partir destas 

informações, porém, é importante destacar que, para que todas elas sejam possíveis 

(diversas análises), antes, é necessário que o jovem esteja empregado. Como 

estudamos, a aprendizagem profissional, além de muitas vezes representar o primeiro 

emprego, representa também o emprego formal, dando acesso a uma série de 

benefícios e garantias sociais.  

  Assim, analisar as consequências sociais da Aprendizagem Profissional 

e da sua execução quanto Política Pública se mostraram importantes, tendo em vista 
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o impacto que podem exercer sobre o desenvolvimento regional, uma vez que se 

propõe a auxiliar na inserção do jovem no mercado de trabalho, beneficiando sua 

formação profissional e inclusão socioeconômica por meio do trabalho. Desta 

maneira, também se apresenta quanto proposta que contribui diretamente com ganho 

de produtividade e lucratividade das empresas. Seus resultados indiretos do ponto de 

vista socioeconômico, também poderiam ser avaliados, tomando como exemplo, a 

redução de custos das empresas com processos de recrutamento e seleção, podendo 

contribuir inclusive com estudos que se propõem a correlacionar índices de 

criminalidade na juventude com a ausência de oportunidades de emprego, além de 

outras análises sociais. 

  Quanto ao segundo objetivo específico, pretendido por esta pesquisa, 

de identificar indicadores que pudessem servir de parâmetro na análise da realidade 

de outras cidades brasileiras, iremos apresentar seus resultados de duas maneiras: 

os indicadores identificados e sugestões de ação.   

  Sobre o primeiro item, temos em relação aos dados secundários, o 

principal parâmetro de conhecimento público, indicando maior ou menor 

desenvolvimento da política pública e que é o acompanhamento dos dados do 

cumprimento das cotas de aprendizagem, junto as gerências regionais do trabalho. 

Por ele é possível observarmos o incremento ou não do número de aprendizes, 

gênero, escolaridade, cidade, estado e faixa etária dos aprendizes. As gerências 

regionais do trabalho também trabalham com o número de vagas estimado de 

aprendizes por empresa.  

  Como proposta de indicador, parte do resultado deste estudo, além dos 

indicadores já existentes e citados acima, seria a identificação do número de 

aprendizes efetivados pelas empresas, ou seja, contratos de trabalho celebrados, fora 

da excepcionalidade da aprendizagem profissional, pós ou mesmo durante a vigência 

do contrato de aprendiz. Este dado pode auxiliar na avaliação dos programas de 

aprendizagem, para identificar boas práticas na formação de aprendizes na parceria 

entre empresas e escolas profissionalizantes, assim como, servir como argumento no 

convencimento de empregadores ainda resistentes na adesão ao programa.  

  Do ponto de vista da sugestão de ação, está a aplicação sistemática de 

questionários de avaliação em relação ao programa de aprendizagem, realizados 

principalmente, junto a dois atores que compõe a PP: funcionários das empresas 
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(cargos nos níveis de supervisão e coordenação, que tivessem tido contato direto com 

os aprendizes, conjuntamente com responsável na área de recursos humanos), além 

dos próprios jovens aprendizes. Esta aplicação poderia ficar a cargo das instituições 

formadoras, que passariam a fornecer dados com relação a satisfação, quanto a 

qualificação e empregabilidade do jovem, servindo também para sinalização de 

pontos de ajuste com relação ao conteúdo e formato do programa.  

A partir daí, haveria a divulgação pública dos dados obtidos, auxiliando 

na avaliação e acompanhamento da PP, além das possibilidades de incremento. 

Sobre este item, esta pesquisa também apresenta como ponto de atenção, a 

necessidade de retomada da divulgação dos boletins de aprendizagem profissional 

pelo atual governo, uma vez que não se encontram mais publicados no site da 

Secretaria do Trabalho, vinculada agora ao Ministério da Economia, os boletins anuais 

com os principais números e análises sobre a Aprendizagem Profissional. Em troca 

de e-mail (ANEXO C) realizada junto a Chefe de Divisão da Coordenação Geral de 

Projetos - SUCAP/SPPE/SEPEC, foi informado que não existe previsão para o retorno 

destas publicações no site da Secretaria do Trabalho.  

Outra medida seria implementação de campanhas de comunicação 

direcionadas aos diferentes públicos com foco não só para o conhecimento, mas 

principalmente para esclarecimento dos benefícios da contratação de aprendizes junto 

aos empresários, funcionários e sociedade de maneira geral. Campanhas que 

destaquem os ganhos para empresa quando ela investe na formação de um 

profissional no início da sua carreira, como: maior comprometimento a partir do vínculo 

emocional que pode ser gerado; ganhos sociais associados ao emprego na juventude 

a exemplo da parcela de jovens em situação de vulnerabilidade social; além de ganhos 

de imagem já que a contratação do jovem aprendiz contribui diretamente com o 

desenvolvimento regional e social, na medida que pode estimular um melhor 

desempenho escolar e complementar a renda familiar, conforme resultados obtidos 

nesta pesquisa. 

Também na linha de sugestões de ação, consideramos a possibilidade 

de revisão da burocracia em torno da contração do jovem aprendiz, no que se refere 

a sua matrícula no Programa Aprendizagem. Medidas como a possibilidade de 

realização de matrícula por meio de sistemas digitais, via internet, como já existe para 

outras modalidades de curso, já representaria um grande avanço facilitando e dando 
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mais agilidade na comunicação entre a empresa, a instituição de ensino 

profissionalizante e o jovem. 

A intencionalidade, por uma formação técnico-profissional cidadã, 

expressada nos Manuais de Aprendizagem das duas instituições consideradas nesse 

estudo (SENAC e SENAI), está presente nas respostas de todos os atores 

participantes da pesquisa comprovando empiricamente a qualificação e inclusão do 

jovem no mercado de trabalho quando do cumprimento da “Lei da Aprendizagem”. O 

que reforça a necessidade de seguir avaliando a efetividade dessa Política Pública, 

acompanhando seu impacto na vida dos jovens, das empresas e seus efeitos sociais 

e econômicos de forma contínua, como já foi citado. 

Assim, foi possível, a partir desse estudo, verificar que a Política Pública 

de inserção do jovem no mercado de trabalho, por meio das cotas de aprendizes tem 

acontecido no município de Araraquara/SP e que existe o acompanhamento por parte 

do órgão público responsável pela sua fiscalização. Por outro lado, ainda persiste um 

grande número de vagas de aprendizes a serem preenchidas nas empresas, o que, 

segundo a visão obtida nessa pesquisa, pode ter relação, além da necessidade de 

maior fiscalização, com o desconhecimento ou mesmo não reconhecimento por parte 

dos empresários/empregadores quanto aos reais benefícios que podem ser 

alcançados a médio prazo, considerando a formação de mão de obra qualificada que 

a empresa pode obter ao final do contrato do aprendiz.  

Desta maneira, este estudo deixa em aberto diversas lacunas que 

permitiriam um melhor entendimento e avaliação da política pública de inserção do 

aprendiz no mercado de trabalho. Justamente por esse motivo é que talvez se 

encontre nele a sua principal contribuição, se somando a outros possíveis estudos 

acadêmicos, ou motivando outros projetos a abordarem diretamente o tema da 

aprendizagem profissional, uma vez que ela tem relação direta não só com a geração 

de empregos, mas também com formação de mão de obra ainda no momento da 

juventude, época essa que pode ser determinante em relação ao desenho de um 

futuro mais promissor na vida adulta. Como vimos no capítulo 2.2 desta dissertação, 

a avaliação sistemática de uma política pública é uma tarefa dispendiosa tendo em 

vista uma série de fatores, por outro lado é necessária para conhecimento sobre seus 

resultados e o quanto ela foi ou está sendo efetiva, ou não, no “tratamento” do 

problema público.  
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Como vimos, o “retrato” obtido com esse estudo, aparentemente sugere 

não só a qualificação do jovem, como também a sua inclusão no mercado de trabalho, 

quando do cumprimento da legislação. Por outro lado, cabe salientar que o estudo, 

também aponta situações adversas e dificuldades enfrentadas pelas partes 

envolvidas, principalmente em tempos de crise econômica e política, resultando em 

altas taxas de desemprego, como vivemos, desde 2014 no país. De qualquer forma, 

entender sua efetividade, seu impacto na vida dos jovens e das empresas, seus 

efeitos sociais e econômicos, revelaram entendimentos e, por meio deles, reflexões e 

proposituras com objetivo de também auxiliar com a empregabilidade na juventude. 

Em suma, na presente investigação pode-se concluir que a política 

pública da aprendizagem profissional é, sobretudo, uma política voltada ao emprego 

do jovem, sua educação para o trabalho e para uma formação cidadã, tampouco se 

resumindo ao simples cumprimento da cota por parte das empresas 
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ANEXO A - LEI No 10.097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. 
 
Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 
 
LEI No 10.097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. 
Mensagem de veto  
Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Os arts. 402, 403, 428, 429, 430, 431, 432 e 433 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 402. Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de 
quatorze até dezoito anos." (NR) 
"..........................................................................................." 
"Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos." (NR) 
"Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais 
à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários 
e locais que não permitam a freqüência à escola." (NR) 
"a) revogada;" 
"b) revogada." 
"Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por 
escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar 
ao maior de quatorze e menor de dezoito anos, inscrito em programa de 
aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu 
desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e 
diligência, as tarefas necessárias a essa formação." (NR) (Vide art. 18 da Lei nº 
11.180, de 2005) 
"§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz à escola, caso não 
haja concluído o ensino fundamental, e inscrição em programa de aprendizagem 
desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em formação técnico-
profissional metódica." (AC)* 
"§ 2o Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário 
mínimo hora." (AC) 
"§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de dois anos." 
(AC) 
 
"§ 4o A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo caracteriza-
se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de 
complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho." (AC) 
"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 cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, 
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dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação profissional." (NR) 
"a) revogada;" 
"b) revogada." 
"§ 1o-A. O limite fixado neste artigo não se aplica quando o empregador for entidade 
sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a educação profissional." (AC) 
"§ 1o As frações de unidade, no cálculo da percentagem de que trata o caput, darão 
lugar à admissão de um aprendiz." (NR) 
"Art. 430. Na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem 
cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta 
poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional 
metódica, a saber:" (NR) 
"I – Escolas Técnicas de Educação;" (AC) 
"II – 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." (AC) 
"§ 1o As entidades mencionadas neste artigo deverão contar com estrutura adequada 
ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade 
do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados." (AC) 
"§ 2o Aos aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem, com 
aproveitamento, será concedido certificado de qualificação profissional." (AC) 
"§ 3o O Ministério do Trabalho e Emprego fixará normas para avaliação da 
competência das entidades mencionadas no inciso II deste artigo." (AC) 
"Art. 431. A contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa onde se 
realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas no inciso II do art. 430, 
caso em que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora dos serviços." 
(NR) 
"a) revogada;" 
"b) revogada;" 
"c) revogada." 
"Parágrafo único." (VETADO) 
"Art. 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias, 
sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada." (NR) 
"§ 1o O limite previsto neste artigo poderá ser de até oito horas diárias para os 
aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem 
computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica." (NR) 
 
"§ 2o Revogado." 
"Art. 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o 
aprendiz completar dezoito anos, ou ainda antecipadamente nas seguintes 
hipóteses:" (NR) 
"a) revogada;" 
"b) revogada." 
"I – desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz;" (AC) 
"II – falta disciplinar grave;" (AC) 
"III – ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; ou" (AC) 
"IV – a pedido do aprendiz." (AC) 
"Parágrafo único. Revogado." 
"§ 2o Não se aplica o disposto nos arts. 479 e 480 desta Consolidação às hipóteses 
de extinção do contrato mencionadas neste artigo." (AC) 
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        Art. 2o O art. 15 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 7o: 
"§ 7o Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste 
artigo reduzida para dois por cento." (AC) 
        Art. 3o São revogados o art. 80, o § 1o do art. 405, os arts. 436 e 437 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 
de maio de 1943. 
        Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
        Brasília, 19 de dezembro de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Francisco Dornelles 
 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.12.2000 
  



114 

 

 

 

ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO C – TROCA DE EMAILS COM A CHEFE DE DIVISÃO DA 
COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS  SUCAP/SPPE/SEPEC 
 

Para fins de preservação da pessoa, o nome e meios de contato foram suprimidos 
deste anexo. 
 
16/03/2020 Gmail - Dados sobre Aprendizagem 2019 
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e173511e7&view=pt&search=all&permthid=thread-
a%3Ar3627087342839353567&simpl=msg-a%3Ar35824… 1/2 

Leandro D' Arco <leandrodarco@gmail.com> 

Dados sobre Aprendizagem 2019 
4 messages 
Leandro D' Arco <leandrodarco@gmail.com> Thu, Mar 12, 2020 at 9:48 AM 
To: xxxxxxxxxxxxxx@mte.gov.br 
Bom dia xxxxxxxxxx. 
Meu nome é Leandro, sou estudante no Centro Universitário Municipal de Franca - UniFacef e acabei de conversar com 
vc por telefone. Estou desenvolvendo minha dissertação de mestrado sobre Política Pública de inserção do jovem no 
mercado de trabalho: Estudo de caso de Araraquara/SP. A principal política é justamente a da Aprendizagem 
Profissional. Estou com dificuldade, desde a mudança de ministério, em encontrar os boletins anuais sobre a 
aprendizagem. Seria possível vc me auxiliar enviando o link, ou mesmo me orientando sobre o caminho a ser seguido? 
Desde já agradeço a sua atenção e disponibilidade. 
Um abraço, 
-- 
Leandro D´Arco 
<XXXXXXXXXXX@mte.gov.br> Thu, Mar 12, 2020 at 2:38 PM 
To: Leandro D' Arco <leandrodarco@gmail.com> 
Leandro, 
Os dados divulgados não estão atuais. Encaminho em anexo último boletim elabora pela equipe do observatório do 
mercado de trabalho. 
Att. 
CHEFE DE DIVISÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE 
PROJETOS 
SUCAP/SPPE/SEPEC 
(61) xxxxxxxxx83 
[Quoted text hidden] 

Cópia de Aprendizagem dezembro 2019.xlsx 
49K 
Leandro D' Arco <leandrodarco@gmail.com> Thu, Mar 12, 2020 at 5:32 PM 
To: <xxxxxxxxxxxxxxx@mte.gov.br> 
Muito obrigado xxxxxxxxxx. Suas informações serão muito úteis. 
Existe uma previsão de quando essas informações voltarão a ser divulgadas no portal do Ministério da Economia? Ou 
elas não serão 
mais disponibilizadas? 
Um abraço, 
Leandro D´Arco. 
[Quoted text hidden] 

-- 
Leandro D´Arco 
<xxxxxxxxxxxxxxxxx@mte.gov.br> Fri, Mar 13, 2020 at 9:24 AM 
To: Leandro D' Arco <leandrodarco@gmail.com> 
Bom dia Leandro, 
16/03/2020 Gmail - Dados sobre Aprendizagem 2019 

Não há previsão. 
[Quoted text hidden]  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO: APRENDIZ 
 

ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa de Mestrado do Programa 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Esta pesquisa pretende avaliar a 

Política Pública de inserção do jovem no mercado de trabalho no município de 

Araraquara/SP. O questionário que será respondido, procura identificar os fatores 

relativos a contratação de jovens aprendizes por parte das empresas, da qualificação 

profissional do jovem e da sua inclusão no mercado de trabalho.  Alerto que, serão 

tomados todos os cuidados técnicos na condução do questionário, no sentido de 

proteger os participantes de eventuais dificuldades. E as informações obtidas serão 

utilizadas somente para fins científicos, não havendo identificação pessoal de nenhum 

participante no questionário. Neste sentido solicito sua autorização neste documento, 

bem como a leitura e assinatura do documento chamado Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Data de nascimento: ____/____/____   e-mail: ______________________________   

 

Obs: Estes dados não serão divulgados. Trata-se de um controle do Pesquisador. 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

Título da Pesquisa: Política pública de inserção do jovem no mercado de trabalho: 

estudo de caso de Araraquara/SP - SP 

Pesquisador responsável: Leandro Nassif D´Arco 

Profissão: Publicitário 

Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca 

Orientadora: Profª Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos 

Objetivo da pesquisa: Avaliar a Política Pública de inserção do jovem no mercado de 

trabalho no município de Araraquara/SP, no tocante a Lei Federal nº 10.097/2000, “Lei 

da Aprendizagem”, relativa a contratação de jovens aprendizes, da sua qualificação 

profissional e da sua inclusão no mercado de trabalho. 
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Avaliação do risco da pesquisa: Nenhum risco evidente. 

Duração da pesquisa: Essa pesquisa de Mestrado, terá duração de 8 meses. Destaca-

se, contudo, que os questionários serão aplicados em dois momentos apenas: o 

primeiro, para entrega deste documento solicitando sua assinatura e o segundo, na 

aplicação do questionário que terá duração de aproximadamente 10 (dez) minutos. 

Publicação da pesquisa: As informações fornecidas e os materiais produzidos ao 

longo da pesquisa serão publicados no meio científico, sendo preservados os dados 

de identificação do(a) participante. Ao final da pesquisa, os resultados deverão ser 

informados para os participantes. 

 

CONTATO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL  

Havendo qualquer intercorrência na resposta a pesquisa, favor entrar em contato a 

qualquer momento via celular: 16 99112-5891 ou email: leandrodarco@gmail.com 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido (a) pelo pesquisador e ter 

entendido o que foi explicado, consinto na minha participação na presente pesquisa. 

 

Araraquara/SP, ______de______________________ de 2019. 

 

_________________________________           _____________________________ 

Assinatura do(a) participante da pesquisa                     Assinatura do pesquisador 

 

Data de Preenchimento do Questionário:____/____/____ 

 

Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino                                   

 

1- Qual seu nível de escolaridade? 

(   ) Ensino Fundamental Incompleto  

(   ) Ensino Fundamental 

(   ) Ensino Médio Incompleto 

(   ) Ensino Médio 

(   ) Técnico Incompleto 
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(   ) Técnico 

(   ) Graduação Incompleto 

(   ) Graduação 

(   ) Pós Graduação Incompleto 

(   ) Pós Graduação 

 

2- Além da aprendizagem, você está fazendo algum outro curso? (informar nível de 

ensino) 

(   ) Ensino Fundamental       

(   ) Ensino Médio 

(   ) Técnico 

(   ) Graduação  

(   ) Pós graduação 

(   ) Apenas Aprendizagem 

 

3- Quem é o responsável financeiro pelos seus estudos? 

(   ) Eu mesmo(a) 

(   ) Meu Pai 

(   ) Minha Mãe 

(   ) Amigo(a) 

(   ) Conjuguê 

(   ) Namorado(a) 

(   ) Outros. Informar grau de 

Parentesco:___________________________________________ 

 

4- Atualmente moro: 

(   ) Com meus pais 

(   ) Sozinho(a) 

(   ) Namorado(a) 

(   ) Com amigos(as) 

(    )Outros. Especifique: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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5- Qual o principal uso que você faz do salário de aprendiz? 

(   ) Pagar meus estudos 

(   ) Lazer e entretenimento 

(   ) Adquirir roupas e acessórios de vestuário 

(   ) Comprar alimentos, produtos de limpeza e demais itens para casa 

(   ) Pagar aluguel ou financiamento de imóvel 

(   ) Investir na poupança ou em outros ativos do mercado financeiro 

(   ) Outros. Especifique: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6- Após o início do seu contrato de aprendizagem, como você considera seu 

desempenho em relação aos estudos? (considerar nível de ensino da resposta 

anterior) 

(   ) Muito melhor  (   ) Melhorou (   ) Não influenciou (   ) Piorou (   ) Piorou muito 

Comente: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7- Qual a principal contribuição que o contrato como aprendiz lhe oferece? 

(   ) Qualificação profissional 

(   ) Contribui para empregabilidade 

(   ) Afasta da criminalidade 

(   ) Aumenta a renda da família 

(   ) Ajuda a custear meus estudos 

(   ) Salário e registro na carteira de trabalho  

(   ) Nenhuma 

(   ) Outros. Quais? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8- Qual a sua opinião sobre o programa aprendiz?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



122 

 

 

 

 

9- O Programa Aprendizagem contribui com a empregabilidade do jovem.  

(  ) Concordo  (   ) Concordo parcialmente (   ) Indeciso  (   ) Discordo (   ) Discordo 

plenamente 

De que forma? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10- O Programa Aprendizagem contribui para qualificação profissional do jovem. 

(  ) Concordo  (   ) Concordo parcialmente (   ) Indeciso  (   ) Discordo (   ) Discordo 

plenamente 

De que forma?_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11- Você gostaria de propor alguma melhoria ao Programa Aprendizagem?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Leandro Nassif D´Arco 
e-mail: leandrodarco@gmail.com 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO: TUTOR/RESPONSÁVEL PELO 
APRENDIZ 
 

ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa de Mestrado do Programa 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Esta pesquisa pretende avaliar a 

Política Pública de inserção do jovem no mercado de trabalho no município de 

Araraquara/SP. O questionário que será respondido, procura identificar os fatores 

relativos a contratação de jovens aprendizes por parte das empresas, da qualificação 

profissional do jovem e da sua inclusão no mercado de trabalho.  Alerto que, serão 

tomados todos os cuidados técnicos na condução do questionário, no sentido de 

proteger os participantes de eventuais dificuldades. E as informações obtidas serão 

utilizadas somente para fins científicos, não havendo identificação pessoal de nenhum 

participante no questionário. Neste sentido solicito sua autorização neste documento, 

bem como a leitura e assinatura do documento chamado Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Nome do(a) participante:________________________________________________ 

 

Data de nascimento: ____/____/____   e-mail: _____________________________   

 

Obs: Estes dados não serão divulgados. Trata-se de um controle do Pesquisador. 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

Título da Pesquisa: Política pública de inserção do jovem no mercado de trabalho: 

estudo de caso de Araraquara/SP - SP 

Pesquisador responsável: Leandro Nassif D´Arco 

Profissão: Publicitário 

Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca 

Orientadora: Profª Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos 

Objetivo da pesquisa: Avaliar a Política Pública de inserção do jovem no mercado de 

trabalho no município de Araraquara/SP, no tocante a Lei Federal nº 10.097/2000, “Lei 
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da Aprendizagem”, relativa a contratação de jovens aprendizes, da sua qualificação 

profissional e da sua inclusão no mercado de trabalho. 

Avaliação do risco da pesquisa: Nenhum risco evidente. 

Duração da pesquisa: Essa pesquisa de Mestrado, terá duração de 8 meses. Destaca-

se, contudo, que os questionários serão aplicados em dois momentos apenas: o 

primeiro, para entrega deste documento solicitando sua assinatura e o segundo, na 

aplicação do questionário que terá duração de aproximadamente 10 (dez) minutos. 

Publicação da pesquisa: As informações fornecidas e os materiais produzidos ao 

longo da pesquisa serão publicados no meio científico, sendo preservados os dados 

de identificação do(a) participante. Ao final da pesquisa, os resultados deverão ser 

informados para os participantes. 

 

CONTATO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL  

Havendo qualquer intercorrência na resposta a pesquisa, favor entrar em contato a 

qualquer momento via celular: 16 99112-5891 ou email: leandrodarco@gmail.com 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido (a) pelo pesquisador e ter 

entendido o que foi explicado, consinto na minha participação na presente pesquisa. 

 

Araraquara/SP, ______de______________________ de 2019. 

 

_______________________________          _____________________________ 

Assinatura do(a) participante da pesquisa                Assinatura do pesquisador 

 

Data de Preenchimento do Questionário:____\____\______ 

 

Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino                         

 

1- Qual o número de funcionários que sua empresa possui?  

(   ) 0 – 50   

(   ) 50 – 100   

(   ) 100 – 500   

(   ) 500 – 1000  
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(   ) acima de 1000 

 

2- Qual a sua área de atuação: 

(   ) Direção/Proprietário 

(   ) Recursos Humanos 

(   ) Financeiro 

(   ) Produção 

(   ) Comunicação/Marketing 

(   ) Comercial/Vendas 

(   ) Outros:__________________________________________________________ 

 

3- Qual o seu nível de responsabilidade em relação ao aprendiz? 

(   ) sou o responsável apenas dentro do meu setor 

(   ) sou o tutor/responsável por toda trajetória do aprendiz na empresa 

(   ) não tenho responsabilidade direta. Citar o setor responsável:_________________ 

 

 4- Quantos jovens aprendizes sua empresa possui atualmente? 

___________________________________________________________________ 

 

  5- Qual sua opinião sobre o programa Aprendiz? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6- Sua empresa já efetivou aprendizes ou ex-aprendizes, ou seja, celebrou contrato 

de trabalho fora da condição de aprendiz? 

(   ) Sim, efetivamos a maioria 

(   ) Sim, já efetivamos alguns 

(   ) Sim, porém poucos são efetivados  

(   ) Não, nunca efetivamos 

 

7- Qual o principal benefício para a empresa quando contrata um aprendiz?  

(   ) Formação de mão de obra qualificada e com base no negócios da empresa 

(   ) Contribuir para inclusão do jovem no mercado de trabalho 
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(   ) Agregar valor à marca por ser um trabalho social 

(   ) Cumprir com a legislação 

(   ) Todas as anteriores 

(   ) Não traz nenhum benefício 

(   ) Outros:_________________________________________________________ 

 

8- Qual a principal dificuldade na contratação do aprendiz?  

(   ) Encontrar jovens com o perfil da empresa 

(   ) Definir as áreas para atuação do aprendiz 

(   ) Falta de orçamento para pagamento do salário do aprendiz 

(   ) Convencer a Diretoria da empresa para contratação do aprendiz 

(   ) Não temos dificuldades. 

(   ) Outros:__________________________________________________________ 

 

9- Qual a principal dificuldade para empresa após a contratação do aprendiz?  

(   ) Realizar o rodízio de funções 

(   ) Destinar um profissional para o papel de tutor do aprendiz 

(   ) Falta de orçamento para pagamento do salário do aprendiz 

(   ) A indisciplina do Jovem 

(   ) Temos as mesmas dificuldades quando comparamos com os demais funcionários 

(   ) Não temos dificuldade 

(   ) Outros:__________________________________________________________ 

 

10- Sua empresa já demitiu algum funcionário com a justificativa que era para dar 

lugar a um aprendiz?  

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Desconheço 

 

11- A necessidade de cumprir cotas de aprendizes ocasiona a demissão de outros 

funcionários. 

(  ) Concordo  (   ) Concordo parcialmente (   ) Indeciso  (   ) Discordo (   ) Discordo 

plenamente 

Comente:____________________________________________________________ 
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12- Na sua opinião, qual a principal razão para algumas empresas não contratarem 

aprendizes? 

(   ) Desconhecimento em relação a obrigatoriedade da Lei 

(   ) Dificuldade em selecionar aprendizes 

(   ) Falta de vagas nas escolas de aprendizagem 

(   ) O aprendiz é um problema para a empresa 

(   ) Não identificar benefícios para empresa e nem para sociedade 

(   ) 

Outros:______________________________________________________________ 

 

13- Você considera o aprendiz como sendo parte de uma política pública de inclusão 

social?  

(  ) Sim  (   )Não   

Porque?_____________________________________________________________ 

 

14- O contrato de aprendizagem contribui com a melhora no desempenho escolar do 

jovem?  

(  ) Concordo  (   ) Concordo parcialmente (   ) Indeciso  (   ) Discordo (   ) Discordo 

plenamente 

Comente:____________________________________________________________ 

 

15- Qual o principal benefício para o jovem quando é contratado como aprendiz?  

(   ) Sua qualificação profissional 

(   ) Contribui para sua empregabilidade 

(   ) Afasta da criminalidade 

(   ) Contribui com a renda da família 

(   ) Não traz nenhum benefício 

(   ) Outros:__________________________________________________________ 

 

16- Vc gostaria de propor alguma melhoria ao Programa Aprendizagem?  

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Leandro Nassif D´Arco 
e-mail: leandrodarco@gmail.com 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO: DOCENTE 
 

ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa de Mestrado do Programa 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Esta pesquisa pretende avaliar a 

Política Pública de inserção do jovem no mercado de trabalho no município de 

Araraquara/SP. O questionário que será respondido, procura identificar os fatores 

relativos a contratação de jovens aprendizes por parte das empresas, da qualificação 

profissional do jovem e da sua inclusão no mercado de trabalho.  Alerto que, serão 

tomados todos os cuidados técnicos na condução do questionário, no sentido de 

proteger os participantes de eventuais dificuldades. E as informações obtidas serão 

utilizadas somente para fins científicos, não havendo identificação pessoal de nenhum 

participante no questionário. Neste sentido solicito sua autorização neste documento, 

bem como a leitura e assinatura do documento chamado Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Nome do(a) participante: _______________________________________________ 

 

Data de nascimento: ____/____/____   e-mail: ______________________________   

 

Cidade: _____________________________________________________________ 

 

Obs: Estes dados não serão divulgados. Trata-se de um controle do Pesquisador. 

DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

Título da Pesquisa: Política pública de inserção do jovem no mercado de trabalho: 

estudo de caso de Araraquara/SP - SP 

Pesquisador responsável: Leandro Nassif D´Arco 

Profissão: Publicitário 

Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca 

Orientadora: Profª Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos 
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Objetivo da pesquisa: Avaliar a Política Pública de inserção do jovem no mercado de 

trabalho no município de Araraquara/SP, no tocante a Lei Federal nº 10.097/2000, “Lei 

da Aprendizagem”, relativa a contratação de jovens aprendizes, da sua qualificação 

profissional e da sua inclusão no mercado de trabalho. 

Avaliação do risco da pesquisa: Nenhum risco evidente. 

Duração da pesquisa: Essa pesquisa de Mestrado, terá duração de 8 meses. Destaca-

se, contudo, que os questionários serão aplicados em dois momentos apenas: o 

primeiro, para entrega deste documento solicitando sua assinatura e o segundo, na 

aplicação do questionário que terá duração de aproximadamente 10 (dez) minutos. 

Publicação da pesquisa: As informações fornecidas e os materiais produzidos ao 

longo da pesquisa serão publicados no meio científico, sendo preservados os dados 

de identificação do(a) participante. Ao final da pesquisa, os resultados deverão ser 

informados para os participantes. 

 

CONTATO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL  

Havendo qualquer intercorrência na resposta a pesquisa, favor entrar em contato a 

qualquer momento via celular: 16 99112-5891 ou email: leandrodarco@gmail.com 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido (a) pelo pesquisador e ter 

entendido o que foi explicado, consinto na minha participação na presente pesquisa. 

 

Araraquara/SP, ______de______________________ de 2019. 

 

_______________________________           _____________________________ 

Assinatura do(a) participante da pesquisa                Assinatura do pesquisador 

 

Data de Preenchimento do Questionário:____\____\______ 

 

Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino                         

 

1- Qual A Sua Opinião Sobre O Programa Aprendiz?  

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

2- Qual o principal benefício para a empresa quando contrata um aprendiz?  

(   ) Formação de mão de obra qualificada e com base no negócios da empresa 

(   ) Contribuir para inclusão do jovem no mercado de trabalho 

(   ) Agregar valor à marca por ser um trabalho social 

(   ) Cumprir com a legislação 

(   ) Todas as anteriores 

(   ) Não traz nenhum benefício 

(   ) Outros. Quais?____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3- Qual a principal dificuldade na contratação do aprendiz?  

(   ) Encontrar jovens com o perfil da empresa 

(   ) Definir as áreas para atuação do aprendiz 

(   ) Falta de orçamento para pagamento do salário do aprendiz 

(   ) Convencer a Diretoria da empresa para contratação do aprendiz 

(   ) Não temos dificuldades. 

(   ) Outros:__________________________________________________________ 

 

 

4- Qual a principal dificuldade para empresa após a contratação do aprendiz?  

(   ) Realizar o rodízio de funções 

(   ) Destinar um profissional para o papel de tutor do aprendiz 

(   ) Falta de orçamento para pagamento do salário do aprendiz 

(   ) A indisciplina do Jovem 

(   ) Temos as mesmas dificuldades quando comparamos com os demais funcionários 

(   ) outros:___________________________________________________________ 

 

5- Qual a principal razão para não contratação de aprendizes por parte das empresas? 

(   ) Desconhecimento em relação a obrigatoriedade da Lei 

(   ) Dificuldade em selecionar aprendizes 

(   ) Falta de vagas nas escolas de aprendizagem 
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(   ) O aprendiz é um problema para a empresa 

(   ) Não identificar benefícios para empresa e nem para sociedade 

(   ) Outra. Especifique: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6- Você considera o aprendiz como sendo parte de uma política pública de inclusão 

social?  

(  ) Sim  (   )Não   

Comente:  

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7- Participar do Programa Aprendizagem contribui com a melhora no desempenho 

escolar do jovem?  

(  ) Concordo  (   ) Concordo parcialmente (   ) Indeciso  (   ) Discordo (   ) Discordo 

plenamente 

Comente: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8- O Programa Aprendizagem contribui com a empregabilidade do jovem. 

(  ) Concordo  (   ) Concordo parcialmente (   ) Indeciso  (   ) Discordo (   ) Discordo 

plenamente 

Comente:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9- Qual o principal benefício para o jovem quando é contratado como aprendiz?  

(   ) Sua qualificação profissional 

(   ) Contribui para sua empregabilidade 

(   ) Afasta da criminalidade 

(   ) Contribui com a renda da família 

(   ) Não traz benefício 

(   ) Outros. Quais?  _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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10- Você gostaria de propor alguma melhoria ao Programa Aprendizagem? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Leandro Nassif D´Arco 

e-mail: leandrodarco@gmail.com 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO: AUDITOR FISCAL DO TRABALHO 
 

ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa de Mestrado do Programa 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Esta pesquisa pretende avaliar a 

Política Pública de inserção do jovem no mercado de trabalho no município de 

Araraquara/SP. O questionário que será respondido, procura identificar os fatores 

relativos a contratação de jovens aprendizes por parte das empresas, da qualificação 

profissional do jovem e da sua inclusão no mercado de trabalho.  Alerto que, serão 

tomados todos os cuidados técnicos na condução do questionário, no sentido de 

proteger os participantes de eventuais dificuldades. E as informações obtidas serão 

utilizadas somente para fins científicos, não havendo identificação pessoal de nenhum 

participante no questionário. Neste sentido solicito sua autorização neste documento, 

bem como a leitura e assinatura do documento chamado Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Nome do(a) participante: ______________________________________________ 

 

Data de nascimento: ____/____/____   e-mail:_____________________________   

 

Cidade: _____________________________________________________________ 

 

Obs: Estes dados não serão divulgados. Trata-se de um controle do Pesquisador. 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

Título da Pesquisa: Política pública de inserção do jovem no mercado de trabalho: 

estudo de caso de Araraquara/SP - SP 

Pesquisador responsável: Leandro Nassif D´Arco 

Profissão: Publicitário 

Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca 

Orientadora: Profª Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos 
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Objetivo da pesquisa: Avaliar a Política Pública de inserção do jovem no mercado de 

trabalho no município de Araraquara/SP, no tocante a Lei Federal nº 10.097/2000, “Lei 

da Aprendizagem”, relativa a contratação de jovens aprendizes, da sua qualificação 

profissional e da sua inclusão no mercado de trabalho. 

Avaliação do risco da pesquisa: Nenhum risco evidente. 

Duração da pesquisa: Essa pesquisa de Mestrado, terá duração de 8 meses. Destaca-

se, contudo, que os questionários serão aplicados em dois momentos apenas: o 

primeiro, para entrega deste documento solicitando sua assinatura e o segundo, na 

aplicação do questionário que terá duração de aproximadamente 10 (dez) minutos. 

Publicação da pesquisa: As informações fornecidas e os materiais produzidos ao 

longo da pesquisa serão publicados no meio científico, sendo preservados os dados 

de identificação do(a) participante. Ao final da pesquisa, os resultados deverão ser 

informados para os participantes. 

 

CONTATO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL  

Havendo qualquer intercorrência na resposta a pesquisa, favor entrar em contato a 

qualquer momento via celular: 16 99112-5891 ou email: leandrodarco@gmail.com 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido (a) pelo pesquisador e ter 

entendido o que foi explicado, consinto na minha participação na presente pesquisa. 

 

Araraquara/SP, ______de______________________ de 2019. 

 

_________________________________         _____________________________ 

Assinatura do(a) participante da pesquisa                Assinatura do pesquisador 

 

Data de Preenchimento do Questionário:____/____/_____ 

 

Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino                        

 

1- Qual o número de cotas de aprendizes na cidade de Araraquara/SP? 

_________________________________________________________________ 
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2- Qual o número de aprendizes contratados na cidade de Araraquara/SP? 

_________________________________________________________________ 

 

3- Qual o número de vagas para aprendizes considerando as instituições formadoras 

da cidade?  

_________________________________________________________________ 

 

4- Qual a sua opinião sobre o programa aprendiz?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5- Qual o papel da gerencia regional do trabalho em relação a política pública de 

contratação do aprendiz? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6- Qual o principal benefício para a empresa quando contrata um aprendiz?  

(   ) Formação de mão de obra qualificada e com base no negócios da empresa 

(   ) Contribuir para inclusão do jovem no mercado de trabalho 

(   ) Agregar valor à marca por ser um trabalho social 

(   ) Cumprir com a legislação 

(   ) Todas as anteriores 

(   ) Não traz nenhum benefício 

(   ) Outros. Quais? ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7- Qual a principal dificuldade na contratação do aprendiz?  

(   ) Encontrar jovens com o perfil da empresa 

(   ) Definir as áreas para atuação do aprendiz 

(   ) Falta de orçamento para pagamento do salário do aprendiz 

(   ) Convencer a Diretoria da empresa para contratação do aprendiz 

(   ) Burocracia na matrícula junto a instituição de ensino profissionalizante 



136 

 

 

 

(   ) Não temos dificuldades. 

(   ) Outros. Quais? ________________________________________________ 

 

8- Qual a principal dificuldade para empresa após a contratação do aprendiz?  

(   ) Realizar o rodízio de funções 

(   ) Destinar um profissional para o papel de tutor do aprendiz 

(   ) Falta de orçamento para pagamento do salário do aprendiz 

(   ) A indisciplina do Jovem 

(   ) Temos as mesmas dificuldades quando comparamos com os demais funcionários 

(   ) outros:______________________________________________________ 

 

9- Qual a principal razão para não contratação de aprendizes por parte das empresas? 

(   ) Desconhecimento em relação a obrigatoriedade da Lei 

(   ) Dificuldade em selecionar aprendizes 

(   ) Falta de vagas nas escolas de aprendizagem 

(   ) O aprendiz é um problema para a empresa 

(   ) Não identificar benefícios para empresa e nem para sociedade 

(   ) Outra. Especifique:_____________________________________________ 

 

10- Você considera o aprendiz como sendo parte de uma política pública de inclusão 

social?  

(   ) Sim  (   )Não   

Comente:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

11- Participar do Programa Aprendizagem contribui com a melhora no desempenho 

escolar do jovem?  

(   ) Concordo  (   ) Concordo parcialmente (   ) Indeciso  (   ) Discordo (   ) Discordo plenamente 

Comente:____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

12- O Programa Aprendizagem contribui com a empregabilidade do jovem. 
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(  ) Concordo  (   ) Concordo parcialmente (   ) Indeciso  (   ) Discordo (   ) Discordo 

plenamente 

Comente:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

13- Qual o principal benefício para o jovem quando é contratado como aprendiz?  

(   ) Sua qualificação profissional 

(   ) Contribui para sua empregabilidade 

(   ) Afasta da criminalidade 

(   ) Contribui com a renda da família 

(   ) Não traz nenhum benefício 

(   ) Outros. Quais? 

 

14- Você gostaria de propor alguma melhoria ao Programa Aprendizagem? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Leandro Nassif D´Arco 
e-mail: leandrodarco@gmail.com 
 

 


