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RESUMO 
 
 

No Estatuto da Criança e do Adolescente aprendizagem é a formação técnico-profissional 
ministrada ao adolescente ou jovem segundo as diretrizes e bases da legislação de educação 
em vigor, implementada por meio de um contrato de aprendizagem. Este contrato tem prazo 
determinado, com duração máxima de dois anos. A partir disso, o jovem é inserido em um 
programa de aprendizagem. Em 19 de dezembro de 2000, foi decretada a lei de aprendizagem 
regulamentada pela Consolidação das Leis do Trabalho, que determina a inserção do jovem no 
mercado de trabalho a partir de seus 14 anos. Com esta lei, hoje, muitos adolescentes e jovens 
vêm buscando empregos através de programas de aprendizagem. Este estudo é de suma 
importância para ampliar os conhecimentos da autora sobre o programa de aprendizagem, dos 
jovens que pretendem ingressar no mercado de trabalho e também das empresas, permitindo 
assim, entender a sua colaboração na formação do aprendiz. O objetivo deste estudo é 
analisar a contribuição do Programa Jovem Aprendiz na formação profissional. Através de 
estudos bibliográficos é possível entender que o jovem quando passa pela fase de iniciar a 
carreira profissional e a partir deste início adquirir sua base e conhecimento para ao longo da 
vida, a empresa e o programa de aprendizagem são os maiores fatores contribuintes para a 
formação. Na maioria dos programas, as empresas entram com a formação prática, em que 
ensina o aprendiz a executar as tarefas, dividi-las e ser responsável pela entrega delas dentro 
do tempo solicitado. O curso de aprendizagem entra com a parte teórica, em que ensina a 
educação social: como trabalhar em grupo, saber se portar, respeitar as opiniões diferentes e 
também ensina as partes específicas da área de atuação em que o jovem está exercendo. A 
oportunidade dada ao jovem que entra no mercado de trabalho, não é só as experiências 
adquiridas na prática do dia-a-dia, mas também é obtido conhecimento pedagógico a partir das 
capacitações teóricas. Responsabilidade, pró-atividade, autonomia, criatividade, qualificação, 
administração de tempo, pontualidade, são os resultados que o aprendiz desenvolve ao longo 
do contrato. O jovem aprende a conciliar o trabalho e o estudo, a administrar seu dinheiro, a ser 
organizado, a trabalhar em equipe. É estimulado a estudar mais e adquire uma visão mais 
ampla sobre o mercado e quanto está concorrido e exigente. Conclui-se que, a contribuição 
que o Programa Jovem Aprendiz fornece para a formação do jovem é a experiência adquirida 
ao longo do contrato de até dois anos. Destaca-se que o jovem é o protagonista da sua 
carreira, mas a contribuição da empresa e do centro de capacitação é imprescindível à sua 
formação. O Programa permite potencializar a empregabilidade do jovem em processo de 
formação, elevando-lhes as oportunidades profissionais, além de provocar mais rapidamente a 
sua inserção no mercado de trabalho. 


