
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 
 
 

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERROTÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 
II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 

 
 

Gestão de Políticas Sociais 
 
 

O Pronatec Jovem Aprendiz: possibilidades de inserção no 
mercado de trabalho 

 
 

                                         Ednéia Oliveira Alves1 
                       Amanda Campos Bergamasquini2 
                                   Monalisa Bargiona Souza3 

 

 

Esta pesquisa é um desdobramento da pesquisa intitulada “A política de emprego no 

município de Juiz de Fora”, desenvolvida no ano de 2015 através do programa de 

iniciação cientifica da UFJF. Nosso objetivo é compreender como o programa vem 

sendo desenvolvido na cidade e também se as medidas adotadas têm conseguido 

atingir o público alvo do programa. A partir da pesquisa mencionada constatamos 

que o município de Juiz de Fora- MG foi selecionado para oferecer um programa 
piloto intitulado como Pronatec Jovem Aprendiz, com uma proposta para reduzir o 

índice de desemprego. O programa é direcionado para jovens de 14 a 24 anos 

matriculados no ensino regular ou que tenham concluído o Ensino Médio. As regras 

para implementação do programa seguem aquelas já definidas pela Lei 

10.097/20004, a Lei da Aprendizagem, que regula o ensino do aprendiz no Brasil. De 

acordo com esta lei, os jovens e adolescentes podem trabalhar de 4 a 6 horas ao 

dia, desde que fora do horário escolar, em micro e pequenas empresas e receber o 

equivalente por hora do salário-mínimo. Com vínculo empregatício, ou seja, 
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anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, cabendo às empresas o 

recolhimento de 2% de FGTS. Não há pagamento de verba rescisória ao final do 

contrato, que tem duração máxima de 2 anos. As micro e pequenas empresas 

devem ainda ter ao menos um trabalhador contratado para cada aprendiz. Quanto à 

qualificação, esta é oferecida por meio dos cursos gratuitos do Pronatec. Os gastos 

com uniforme, lanche, vale-transporte e material didático também são custeados 

pelo Governo Federal (BRUGIOLO et al, 2016). 

Das nove cidades escolhidas, Juiz de Fora foi o único município a iniciar e 

concluir todos os cursos previstos: Operador de computador, Montador e reparador 

de computador e Montador e Reparador de periféricos. Cada curso compõe um 

módulo de 420 horas ao semestre, sendo 160 horas teóricas e 260 horas de prática 

na empresa, totalizando 1280 horas. A duração total do programa é de um ano e 

meio e envolve a participação de micro e pequenas empresas. Segundo a SDS, 

como estas não são obrigadas a cumprir a cota de aprendizagem, das 200 

empresas convidadas para a apresentação do programa apenas 50 compareceram. 

Dessas, apenas 20 aceitaram participar. O número foi suficiente para o início, já que 

foram ofertadas apenas 20 vagas.  

As 20 vagas do programa foram preenchidas por  adolescentes entre 15 e 17 

anos abrigados na Aldeia SOS e na Instância Juvenil. As duas instituições fazem 

parte do acolhimento institucional do município— medida de proteção aplicável a 

jovens que sofreram violência sexual, física, psicológica, doméstica ou negligência 

familiar— e foram as responsáveis pela seleção dos jovens de acordo com o perfil 

do curso, após reuniões de alinhamento com representantes da SDS. 

Para a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) de Juiz de Fora, a oferta 

de capacitação profissional poderá “contribuir para a superação de situações de 

vulnerabilidade e violações de direitos entre adolescentes e jovens pela dimensão 

da renda e pela inclusão social” (SDS, 2015). Contudo, é importante destacar que o 

Pronatec Jovem Aprendiz, tem um público mais amplo, não se restringindo apenas a 

jovens do serviço de Proteção Social Especial. No município de Juiz de Fora ele 

adquiriu esta característica e, como pudemos comprovar sua vigência não foi muito 

longa. Nos últimos 3 anos, apenas uma turma foi formada e os resultados não foram 

tão satisfatórios como nos fazem crer a política de divulgação do governo federal ou 

municipal. As empresas não se envolveram como se esperava e os cortes de 

recursos da união para o município impediu a continuidade do mesmo. Outro 
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aspecto a ser destacado é o número de desistentes, pois dos 20 ingressantes em 

2014, apenas 6 concluíram o curso. Destes apenas um obteve ingresso no mercado 

formal de trabalho. Por outro lado, a SDS não fez um acompanhamento sistemático 

dos egressos do curso, o que não nos possibilita uma avaliação mais ampla dos 

resultados. Diante do exposto, podemos concluir que o Pronatec Jovem Aprendiz, 

assim como os outros programas de qualificação profissional para jovens 

implementados no país nos últimos anos, são programas defendidos pelos 

organismos internacionais em conjunto com a burguesia nacional e implementados 

pelo governo brasileiro, revelando a ineficácia e o descaso com o problema real 

destes jovens, haja vista que não há compromisso para o desenvolvimento de 

políticas de emprego que pelo menos minimizem as condições de pobreza e miséria 

dos mesmos. Bem como, podemos ressaltar que, diante da ofensiva do capital sob o 

nome de ajuste estrutural, as políticas para os mais pobres, como as políticas de 

emprego, como são denominadas, não conseguem atender as exigências do 

mercado de trabalho, configurando-se como meras políticas de qualificação ou 

transferência de renda para os mais pobres sem, contudo, promover uma inserção 

no mercado de trabalho formal. Por outro lado, quando ocorre a inserção, esta se dá 

por meio de empregos mal remunerados, precários e temporários, com benefícios 

trabalhistas reduzidos, não contemplando sequer a possibilidade de inserção pela 

via do salário. No caso do Pronatec Jovem Aprendiz, as possibilidades de inserção 

no mercado de trabalho são mais restritas, pois são adolescentes estigmatizados 

como “problemas” por terem passagem por casas de acolhimento institucional. 

Ainda com relação a estas políticas, é mister salientar que são as primeiras a 

sofrerem com os cortes orçamentários, evidenciando a permanência da 

residualidade da política social e a histórica desigualdade social no país. 
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