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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar as Políticas Públicas de Qualificação Profissional, 

especialmento no contexto do Programa Poupança Jovem. Fez-se um diagnostico da situação 

dos jovens em relação ao mercado de trabalho e uma revisão teórica das Políticas de 

Juventude e das Políticas de Emprego e Renda, buscando identificar aquelas mais eficientes. 

A partir da definição do conceitos de juventude, da qualificação profissional e das Politícas 

Públicas de Juventude e de Emprego e Rende, buscou-se analisar a questão da qualificação 

social e profissional Poupança Jovem, identificando seus limites e possibilidades. 

 

Palavras-chave: Qualificação Profissional. Poupança Jovem. Política Públicas de Juventude. Politícas 

Públicas de Emprego e Renda. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to analyze the Public Policies of  Vocational Training, uniquely in the 

context of the “Poupança Jovem” Program. There was a diagnosis of the situation of young people 

regarding the labor market and a theoretical review of the Youth Policies and Employment Policies, in 

order to identify those most effective. From the definition of the concepts of youth, professional 

training, public policies for youth and employment policies, we have analyzed the issue of social and 

vocational qualification in the “Poupança Jovem”, identifying its limitations and possibilities.  

 

Keywords: Vocational Training. Poupança Jovem. Youth Public Policy. Employment Public Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Poupança Jovem é um projeto social, integrante da carteira de projetos 

estruturadores do governo de Minas Gerais, que está sob responsabilidade da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE). De acordo com o Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG), faz parte da área de resultados “Protagonismo Juvenil”, cujo objetivo 

é “promover a capacidade realizadora e a contribuição social dos jovens mineiros, 

preparando-os para a inserção no mercado de trabalho, de forma autônoma, emancipatória e 

com nível de qualidade adequado” (PPAG 2008-2011). 

O projeto é uma política pública de juventude, voltada para inclusão social dos jovens 

que vivem em áreas de risco. Conforme seu decreto de criação (Dec. 44.476/2007) tem como 

objetivos: oferecer aos beneficiários a oportunidade de desenvolvimento pessoal e social, 

aumentar a taxa de conclusão do ensino médio e reduzir os índices de criminalidade entre os 

jovens. 

Portanto, é um programa que trabalha com diversos temas relacionados à juventude, 

principalmente educação, drogas, violência e trabalho. O programa tenta interferir nos 

aspectos sociais e individuais que afetam os jovens, buscando promover a inclusão, a 

construção de identidade coletiva, o aumento da auto-estima e a diminuição da violência. Para 

tanto, promove oficinas e atividades com o intuito de desenvolver hábitos ou capacidades de 

pensar, conviver, agir, criar e buscar a auto-realização. Para os casos mais graves de 

vulnerabilidade e exposição a riscos, o programa se compromete a garantir a prestação de 

assistência social para os jovens, por meio de encaminhamento para um Centro de 

Referenciamento de Assistência Social. (CRAS). 

O programa também procura estimular o comportamento pró-ativo dos jovens, 

incentivando-os a concluir o Ensino Médio, de modo a permitir o desenvolvimento pessoal e 

sua inserção social produtiva e, por fim, propiciar o protagonismo na vida dos próprios jovens 

e no processo de desenvolvimento econômico de Minas Gerais. A qualificação social e 

profissional é, portanto, atividade essencial no contexto do Programa. Porém, o Poupança 

Jovem não assume a responsabilidade pela inserção dos Jovens no mercado de trabalho, mas a 

responsabilidade de facilitar o processo de transição entre o sistema escolar e o mercado de 

trabalho. Essa preocupação com a qualificação social e profissional já estava prevista no 

programa Poupança Jovem como a principal atividade do 3°ano, mas sua forma de execução 

ainda não estava definida. O Programa que se iniciou em 2007, teve em 2009 sua primeira 
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turma de 3ºano e consequentemente enfrentou o desafio de promover tais ações, já que é no 3º 

ano que se concentram as atividades de qualificação profissional. Para os próximos anos 

pretende-se que o programa atinja um padrão de requisitos que possam servir de diretrizes 

para os municípios e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCISPs) 

responsáveis pela execução do mesmo. 

É justamente esse tema que constitui a questão central desse trabalho de monografia, 

pois o caráter recente do programa exige um estudo aprofundado que possa servir de base 

para o planejamento das ações junto aos alunos do 3º ano. Nesse sentido, para discutir a 

qualificação profissional no Poupança Jovem, foi realizada uma revisão teórica acerca dos 

principais temas que se relacionam a essa questão e foram realizadas entrevistas com a 

gerente do Projeto, Roberta Kfuri e com Igor Coura, Especialista em Políticas Públicas e 

Gestão Governamental, responsável por essa área no projeto. 

 A primeira seção do trabalho refere-se à esta introdução. A segunda aborda 

especificamente o Programa Poupança Jovem, seus objetivos e suas principais metodologias 

de ação. A terceira seção é referente ao publico alvo do Programa Poupança Jovem, aponta as 

principais características da juventude de uma forma geral, como os jovens brasileiros se 

posicionam em relação ao mercado de trabalho e analisa o público especifico do Poupança 

Jovem.  

A quarta seção levanta a questão do desemprego juvenil e assinala as principais 

características do mercado de trabalho dos jovens. Levanta-se os custos do desemprego, do 

subemprego e as causas desses problemas. Abarca-se ainda a questão da relação entre capital 

humano (principalmente a educação) e as condições de inserção do jovem no mercado de 

trabalho.A quinta e ultima seção trata das Políticas Públicas de Emprego e de Juventude, suas 

principais ações, conquistas e desafios. Realiza-se uma revisão do contexto histórico em que 

emergiram as Políticas Públicas de Juventude e as Políticas Públicas de Emprego e Renda. 

Faz-se também uma análise de programas que atuam nessas áreas, a partir dos resultados de 

um levantamento da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a fim de identificar as 

práticas bem sucedidas.  
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2 O POUPANÇA JOVEM 

O Programa Poupança Jovem é uma Política Pública de Juventude que visa intervir na 

vida dos jovens mineiros, especialmente daqueles mais vulneráveis. Tem os objetivos de 

aumentar o índice de conclusão do Ensino Médio, promover um aumento do nível de capital 

humano e reduzir os índices de criminalidade. Pode ser visto também como uma Política 

Pública de Emprego e Renda Passiva, por atuar postergando a entrada de alguns jovens no 

mercado de trabalho ao mantê-los por mais tempo no sistema escolar (até a conclusão do 

Ensino Médio), ou como uma Política Pública de Emprego e Renda Ativa por promover a 

Qualificação Social e Profissional.  

Podem aderir ao Programa os jovens com até 21 anos de idade matriculados no 

primeiro ano das escolas participantes (à partir de 2010, a idade limite para adesão no 

primeiro ano será 18 anos), para tanto é necessário que o aluno firme aceitação expressa de 

adesão ao Programa Poupança Jovem mediante assinatura do Termo de Compromisso. Os 

alunos podem também aderir ao programa nas outras séries, porém cumprirão uma carga-

horária de atividades extra-escolares proporcional ao tempo de permanência no programa e o 

benefício financeiro ao qual têm direito ao fim do programa também será proporcional. 

Ao assinar o termo de compromisso o jovem se obriga a seguir algumas regras de 

comportamento, respeitando o regimento interno da escola, as normas estabelecidas nos 

regulamentos do Programa e as regras pactuadas nas atividades extracurriculares. As 

conseqüências do desrespeito a essas regras variam de advertência à exclusão do aluno. A 

infrequência do aluno às atividades escolares e extra-escolares, a reprovação duas vezes ao 

longo do ensino médio, bem como o desligamento da entidade de ensino selecionada pela 

SEDESE para participação no Programa (caso o aluno não seja transferido para outra 

instituição que também participe do programa) também motivam exclusão. 

Por outro lado, se o aluno cumprir as condições acima enumeradas, fará jus á um 

benefício anual de R$1000,00 sendo que aqueles que forem aprovados sem ressalvas terão o 

direito de sacar R$100,00 desse montante no final do ano. Dessa forma, aqueles que 

permanecem no programa até a conclusão do ensino médio têm direito de receber uma 

quantia limitada ao valor de R$3000,00, corrigidos pelos índices pré-estabelecidos.  O aluno 

que for excluído do programa perde o direito sobre o benefício financeiro, mesmo o que já 

estiver depositado na sua conta, sendo exceção os R$100,00 liberados no fim do primeiro e/ou 

segundo ano que já tiverem sido sacados. 
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De acordo com o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), o programa é 

dividido em 4 ações. Realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESE) e 

acompanhadas pelo Estado para Resultados (EpR) e pela Superintendencia Central de Gestão 

Estratégica de Recursos e Ações do Estado GERAES.  De acordo com o relatório mensal de 

acompanhamento, “status report setembro/2009”, do GERAES,. A ação 1049, Monitoramento 

e Avaliação do Programa por Entidade Externa, tem a finalidade de avaliar a efetividade e os 

resultados do Programa e de monitorar as ações realizadas pelas prefeituras. Tem uma taxa de 

execução física de 93,42%, medida pelo número de relatórios entregues à equipe gestora, e a 

taxa de execução financeira e de 34,89%. Ainda nesta ação está incluído o auxílio aos 

municípios no que se refere à prestação de contas. Esse auxilio é realizado por meio de 

capacitações e acessórias. 

A ação 1050, Implantação da Poupança Jovem, se refere a transferência de beneficio 

financeiro para os alunos aderidos ao programa e que cumpriram os requisitos de permanência 

ao final de cada ano. O crédito inicial dessa ação é de R$ 21.971.000,00, mas a sua taxa de 

execução financeira até o momento é de 0%, porque o pagamente só é realizado no final do 

terceiro ano do ensino médio, e este (2009) é o primeiro ano que o programa trabalha com 

alunos desse nível. 

No entanto, no que se refere à execução física, medida pelo número de alunos 

beneficiados tem-se o seguinte: 

 

Até maio, as metas de abertura de contas foram cumpridas, no entanto, desde junho, os 

números parecem estagnados. Grande parte desse fato se justifica por problemas na 
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documentação. Muitos alunos perderam os números de CPF e RG, e outros nem os possuem. 

O número de contas abertas também caiu devido às exclusões. Para a expedição dos 

documentos trabalha-se com o uai móvel, que vai até as escolas para realizar essa ação. Para 

os alunos que permanecem sem documentos conta-se com a ajuda do CRAS, pra localizá-los 

e identificar os motivos da não emissão dos documentos do aluno. Até setembro de 2009, 

entre os alunos do 3°ano, em Ribeirão das Neves, havia 1777 contas abertas e mais 589 

alunos com condições para abertura de contas (documentação completa). A meta é que 2800 

alunos concluam o Ensino Médio em 2009  e a previsão de pagamento dos benefícios para 

esses alunos é em março de 2010.  

A ação 1051, Realização das Atividades Complementares, trata da implementação do 

projeto propriamente dita, isto é, da execução das diversas atividades planejadas para serem 

realizadas junto aos alunos, visando os objetivos do projeto. Essa ação tem como produto o 

“alunos participantes”. Suas metas, de acordo com o “status report” de setembro de 2009 são 

as seguintes: 
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Sua taxa de execução física em setembro/2009 era de 92,25%, e a taxa de execução 

financeira era de 88,73%. A maior parte dos recursos financeiros desta ação são despendidos 

em convênios com os municípios, já que o programa é executado à nível municipal, por meio 

de convênio celebrado entre a SEDESE e o Município participante. Os Municípios tem a 

opção de executar o programa diretamente ou indiretamente, neste caso, o município deve 

celebrar convênio com uma OSCIP que assumirá as responsabilidade da execução municipal. 

De acordo com a resolução SEDESE nº 50/2009, de 29 de maio de 2009, compete ao 

Município participante do Programa Poupança Jovem executar o Programa em seu território, 

como seu gestor, de acordo com as diretrizes emanadas da SEDESE e também garantir a 

manutenção das redes de proteção à família do aluno aderido ao Programa, articulando-se 

com os órgãos municipais, estaduais e federais de proteção e promoção dos membros da 

família. Até o momento, os municípios que tem Poupança Jovem são: Ribeirão da Neves, 

Esmeraldas, Ibirité, Sabará, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Montes Claros e Juiz de 

Fora 

Sobre a municipalização, a gerente do Projeto, Roberta Kfuri, afirmou que essa forma 

de execução é importante para o sucesso do Programa porque é no âmbito municipal que a 

rede de proteção, que aténde ao aluno e a sua família, está estabelecida. Segundo ela, para 

mudar a realidade dos jovens em situação de vulnerabilidade, é preciso chegar à sua família, 

utilizar-se da rede sócio-assistencial local e identificar os serviços e ações realizados por 

outros programas ou outras instituições no município que possam de alguma forma contribuir 
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para a formação desses jovens. Com a gestão municipal fica mais fácil integrar o Poupança 

Jovem aos demais programas e projetos desenvolvidos no município. No entanto, a gerente 

alerta que alguns aspectos da municipalização podem impactar negativamente na eficiência 

das ações do programa, destacando-se a capacidade gerencial de cada município e a tendência 

de que o programa assuma formas diferentes em diferentes municípios. 

 

Claro que devemos respeitar as diferenças regionais, as especificidades e 

particularidades das cidades, mas não podemos perder a dimensão de que é um 

Programa, e que tem uma metodologia desenhada.  (Roberta Kfuri) 

 

É também nesta ação (1051) que se realizam as atividade de qualificação profissional, 

1.729 alunos participarão de atividades de qualificação, que tiveram início em 29 de setembro 

de 2009, e 230 alunos participarão de cursinho pré-vestibular com  início em 5 de outubro e 

término previsto para novembro de 2009.  Com relação à qualificação profissional, o nível de 

decisão que caberá aos municípios ainda não está definido, mas é certo que os municípios 

serão orientados pela SEDESE. A proposta é que as diretrizes fiquem sob a responsabilidade 

da coordenação estadual e o planejamento e execução fiquem à cargo da equipe local. O grau 

de interferência destas diretrizes ainda está sendo discutido 

Por último, tem-se a ação 4069 , Acompanhamento Social nas Escolas Públicas, que 

tem como finalidade a articulação do programa com a comunidade, por meio de ações de 

acompanhamento sócio-familiar. Para acompanhamento do trabalho executado pelos 

assistentes sociais foi realizada em 15/05/09 a primeira reunião com os coordenadores dos 

CRAS dos municípios. 

As principais atividades do Programa Poupança Jovem são as seguintes: Giro Jovem, 

Ação Protagônica, Atividades Dinamizadoras, Informática, Inglês (opcional) e Qualificação 

Profissional. 

O Giro Jovem é a principal ação do programa. Constitui-se de encontros onde um 

educador discute os temas propostos com uma turma de no máximo 25 educandos. A 

metodologia desses encontros envolve dinâmicas, debatés, leituras, produções verbais e não 

verbais (individuais e coletivas), organização e apresentação de informações, resolução de 

situações problemas envolvendo números e outros tipos de elementos. Os temas são sempre 

ligados à questões que se colocam para a juventude hoje, mas, assim como a freqüência 

desses encontros, variam de acordo com o ano que o beneficiário esta cursando no Ensino 

Médio regular. 
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 No primeiro ano, o giro jovem tem freqüência semanal e predominam temas 

relacionados ao auto-conhecimento e à cidadania. No segundo ano, são encontros mensais, e 

os temas já se voltam pra o mundo do trabalho. No terceiro ano, ocorrem apenas três 

encontros ao longo do ano, e o objetivo destes é acompanhar e ajudar os beneficiários no seu 

desenvolvimento individual. 

 Outra ação do Poupança Jovem é a ação protagônica que é um plano a ser elaborado, 

desenvolvido e avaliado ao longo do terceiro ano do Programa, sob a coordenação e 

supervisão do próprio Educador da turma. Embora seja desenvolvido no terceiro ano, ao 

longo do primeiro e do segundo os alunos deverão, por meio de suas reflexões, acumular 

subsídios para tal fim. 

Têm-se também as atividades dinamizadoras, que se tratam de visitas, excursões, 

feiras etc., com o intuito de ampliar o capital cultural dos jovens. O programa oferece ainda 

cursos de inglês e informática. 

Para os alunos do 3º ano, as atividades propostas têm como foco principal o 

estabelecimento de um vínculo entre o mundo da escola e o mundo do trabalho, a principal 

ação do programa para esse público é a qualificação profissional. Entende-se que a 

qualificação profissional é essencial para a consecução dos objetivos do programa, mas tem-

se o desafio de definir qual a melhor forma de realizar essa qualificação. 

Propõem-se duas linhas de atuação. Uma focada na qualificação profissional, de forma 

objetiva, fornecendo aos alunos cursos profissionalizantes, e outra focalizando o 

desenvolvimento individual dos alunos, fornecendo-lhes outros ativos que aumentem sua 

empregabilidade. 

O objetivo central do Poupança Jovem é intervir na formação dos jovens mais 

vulneráveis fornecendo subsídios que permitam que eles superem as dificuldades às quais são 

expostos e se tornem adultos autônomos e independentes. Pretende-se, portanto, quebrar o 

ciclo de perpetuação da pobreza que se sustenta pelo fato de que os filhos de famílias pobres 

tem acesso limitado à uma educação de qualidade, muitas vezes tem que abandonar a escola 

precocemente para trabalhar e ajudar nas despesas domésticas, e tem acesso restrito à 

informação, cultura, esportes e lazer. Tudo isso impacta na trajetória dessas pessoas no 

mercado de trabalho. Sem escolaridade e qualificações adequadas, a tendência é que 

permaneçam em ocupações precárias e com baixa remuneração, condenando seus filhos á 

uma trajetória semelhante.  O que o programa pretende então é aumentar o capital humano, 

cultural e social dos beneficiários promovendo a inclusão econômica e social desses jovens. O 
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Programa atua sobre a juventude auxiliando os jovens na transição entre sistema escolar e 

mercado de trabalho buscando melhorar as chances de inserção bem sucedida dos jovens na 

PEA, reduzindo o desemprego, o subemprego e a desmotivação. 

O Poupança Jovem é um programa multi-focalizado que combina promoção de 

cidadania, informações sobre mercado de trabalho, qualificação profissional, estímulo ao 

empreendedorismo e outras ações relacionadas à promoção de ativos sociais e de 

empregabilidade, visando estimular o comportamento protagonista dos jovens, promovendo o 

seu desenvolvimento pessoal e sua inserção social produtiva. Dessa forma, podemos dizer que 

realizar a qualificação social e profissional é uma meta do Programa Poupança Jovem como 

um todo, uma vez que o Programa tem como produto final os jovens pró-ativos capazes de se 

inserir no mercado de trabalho e obter renda própria de forma suficiente para sustentar-se e 

para sustentar uma família, gerando impactos indiretos na sociedade como redução dos 

índices de violência, diminuição do uso de drogas, quebra do círculo de pobreza entre outros. 

O Poupança Jovem pode ser visto então como um programa único, complexo e 

integrado, dividido em três fases diferentes, mas interdependentes. Isso quer dizer que a 

qualificação profissional não deve ser vista de forma isolada, fora do contexto do programa. 

Assim, os produtos que marcam o fim de uma fase são requisitos de entrada da fase 

subsequente, conforme explicitado no esquema seguinte. 

                      

 

 

Figura 2: Processo de Intervenção do Poupança Jovem 

Na primeira fase (1º ano), são trabalhados os aspectos mais básicos da socialização 

como cidadania, a discussão do papel do jovem na sociedade e as relações dos jovens com a 

sociedade, com os adultos e com as autoridades. O produto dessa fase pode ser definido 

como: jovens mais conscientes do seu papel na sociedade e das possibilidades e limitações 

intrínsecas a situação de juventude e também mais hábeis ao convívio social. Na segunda fase 

(2º ano), esses jovens passam a discutir os temas relacionados ao trabalho, os limites e 
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oportunidades que são colocados para eles e já iniciam o planejamento do seu futuro. Essa 

fase tem como produto, jovens conscientes das oportunidades que lhes são oferecidas e da 

importância da sua ação para determinar os rumos de seu futuro. Na última fase (3º ano), 

trata-se da qualificação profissional propriamente dita, ou seja, da aprendizagem de habilidade 

técnicas. Aborda-se também a concepção de um plano de desenvolvimento individual, que é 

uma atividade que faz os jovens pensar sobre seu futuro. O objetivo dessa última fase é 

colocar em prática tudo aquilo que foi aprendido nas fases anteriores, acrescentando aos 

alunos a oportunidade de qualificação profissional e consequentemente aumentando a sua 

empregabilidade. O produto dessa fase coincide com o produto final do programa: jovens 

independentes, capazes de se inserir no mercado de trabalho e gerar renda própria. 

O projeto pedagógico do programa se baseia numa metodologia integrada definida 

como conjunto de ações articuladas. Parte-se da idéia de que para atingir os objetivos à que se 

propõe o Poupança Jovem, não basta o simples preparo dos jovens para exercerem uma 

ocupação específica e limitada já que o contexto atual é marcado pela mudança e exige 

capacidade adaptativa. Dessa forma, a inserção bem sucedida no mercado depende mais de 

competências gerais dos tipos cognitivo, prático, emocional e social que de conhecimentos 

memorizados e habilidades automatizadas. 

O quadro abaixo resume os principais objetivos e ações do programa: 

 

 

Resumo 

Narrativo 

Indicadores Meios de 

verificação 

Supostos/Hipóteses 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Redução da 

taxa de 

desemprego de 

jovens entre 18 a 

24 anos de idade 

no Município 

1. Taxa de 

desemprego entre os 

jovens entre 18 a 24 

anos de idade no 

Município 

Fonte do dado 

– FJP 

1. A formação dos jovens no Ensino Médio 

e nas atividades/cursos oferecidos 

possibilita a inserção dos mesmos no 

mercado de trabalho (formal ou informal) - 

dinâmica da economia local é fator 

indispensável para a absorção dos jovens 

2. Redução das 

taxas de 

homicídios entre 

jovens de 15 e 24 

anos (por 100 mil 

habitantes)  

1. Taxa de 

homicídios entre 

jovens de 15 a 24 

anos (por 100 mil 

habitantes) no 

Município 

Fonte do dado 

– CRISP 

1. A melhora do comportamento dos 

alunos e a aproximação com a 

comunidade local contribui para a 

diminuição dos índices de 

violência no Município - deve-se 

considerar outros fatores que 

podem impulsionar o aumento da 

violência 

 

 

(continua) 
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Resumo 

Narrativo 

Indicadores Meios de 

verificação 

Supostos/Hipóteses 

    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aumento do 

número de jovens 

com 

conhecimento nas 

diversas 

áreas/cursos 

oferecidos, 

habilidades 

adquiridas, 

comportamentos 

modificados, com 

capacidade de 

intervenção na 

comunidade local, 

através de seu 

protagonismo 

1. Percentual de 

alunos que 

apresentaram 

mudança de 

comportamento e de 

perspectiva com 

relação ao seu futuro 

1. Avaliação 

quantitativa e 

qualitativa a 

ser realizada 

nas escolas no 

momento da 

adesão ao 

Projeto e na 

conclusão do 

Ensino Médio 

1. Os cursos/atividades oferecidas são um 

fator indispensável para o aumento do 

capital humano e social dos jovens 

2. Aumento do 

índice de 

conclusão do 

Ensino Médio nas 

escolas do 

Município (ou 

redução da 

evasão) - efeito 

indireto: redução 

da rotatividade 

dos alunos 

1. Índice de evasão 

escolar 

1. Censo 

Escolar                                         

2. Listas de 

presença, 

boletins 

1. O Projeto gera um incentivo para que os 

alunos permaneçam cursando o Ensino 

Médio até a sua conclusão 

3. Aumento do 

percentual de 

jovens de 15 a 17 

anos cursando o 

ensino médio 

1. Percentual de 

jovens de 15 a 17 

anos cursando o 

ensino médio (taxa de 

escolarização líquida: 

percentual do total de 

jovens entre 15 e 17 

anos cursando o 

ensino médio) 

1. Censo 

Escolar 

1. O Projeto gera um incentivo para que os 

alunos do Ensino Fundamental se esforcem 

mais para serem aprovados e cheguem ao 

Ensino Médio nessa faixa etária 

PRODUTOS       

1.  jovens mais 

conscientes do 

seu papel na 

sociedade e das 

possibilidades e 

limitações 

intrínsecas a 

situação de 

juventude e 

também mais 

hábeis no 

convívio social 

1. Percentual de 

alunos com número 

total de pontos 

mínimo nas 

atividades realizadas 

no ano. 

1. Presença nos 

Giros de 

primeiro ano 

2. Certificado 

de conclusão 

do número de 

horas mínimo 

dos anos que 

tiver cursado o 

Ensino Médio 

1. As atividades oferecidas são capazes de 

promover a conscientização dos alunos a 

cerca do seu papel social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(continua) 
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Resumo 

Narrativo 

Indicadores Meios de 

verificação 

Supostos/Hipóteses 

    

ATIVIDADES       

1. Oferecer 

atividades extra-

curriculares aos 

alunos que 

promovam a 

qualificação 

profissional 

1. Número de cursos 

diferentes oferecidos                                                                                 

2. Percentual de 

alunos qualificados 

pelos cursos. 

 

1. Certificado 

de conclusão 

de cursos de 

qualificação 

profissional ou 

similares. 

1. Esses cursos visam promover a inclusão 

social e produtiva dos jovens através da 

qualificação profissional, facilitando a 

entrada e a permanência dos mesmos no 

mercado de trabalho. 

INSUMOS    

Recurso Financeiro 

Parceria(Municípios, OSCIPs) /Apoio das Secretarias (SEE, SEEJ, SEDS) 

Apoio dos diretores e professores das escolas 

Infra-estrutura instalada e a ser instalada pelo Governo do Estado 

Quadro 4: Marco Lógico do Programa Poupança Jovem 

Fonte: Poupança Jovem, 2009 

Uma das metas do Programa Poupança Jovem é evitar as situações indesejáveis de inserção 

dos jovens no mercado de trabalho (o desemprego, o subemprego e a desmotivação) que 

acabam por gerar situações de desigualdade de renda no futuro.  

Deve-se considerar também as características específicas do público alvo, do mercado de 

trabalho local e as demais características locais que possam impactar de alguma forma nos 

resultados dessas intervenções. De acordo com Igor Coura, do Programa Poupança Jovem é 

responsabilidade dos municípios levantar as características dos alunos e da economia local 

para que se possa identificar a partir dos dados quais são os setores que demandam 

qualificação profissional. Segundo ele, isto já ocorreu neste ano, 2009. A prefeitura de 

Ribeirão das Neves levantou os dados do mercado de trabalho e a Associação Preparatória de 

Cidadãos do Amanhã APRECIA, OSCIP que executa o programa no município, aplicou um 

questionário, sondando quais cursos, dentre aqueles compatíveis com a demanda do mercado 

de trabalho local, atraiam mais o interesse dos alunos. A partir do resultado deste questionário 

a entidade executora estabeleceu quais cursos seriam oferecidos e a quantidade de vagas para 

cada curso. 

Com relação ao público alvo, tem-se que a princípio, o programa visava apenas os 

jovens vulneráveis, ou seja, aqueles que sofrem privação de ativos como infra-estrurutura 

urbana, capital humano, habitação, nutrição, saúde, acesso a serviços públicos e capital social, 

entre outros ativos cujos papeis tem importância fundamental na redução dos riscos 

provocados pelas intempéries econômicas como crises e desemprego. Atualmente o público 

(conclusão) 

http://www.aprecia.org.br/
http://www.aprecia.org.br/
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do programa é mais diversificado, já que abrange todos os alunos do ensino médio da rede 

pública, sem corte por renda, cor e nem por qualquer outro critério sócio-econômico. O único 

critério de corte adotado é a idade (até 2009, máximo de 21 anos no momento da adesão e 18 

anos, a partir de 2010 ). Para a qualificação profissional, esse público se limita àqueles 

matriculados no 3º ano. 

Atualmente, temos aproximadamente 3000 alunos matriculados no terceiro ano de 

escolas estaduais em Ribeirão das Neves e que estão aderidos ao Programa Poupança Jovem, 

a meta é formar (no Ensino Médio) e qualificar pelo menos 2800 alunos. Desses, 101 

participam do PEP (Programa de Ensino Profissionalizante). Os outros serão qualificados pelo 

programa Usina do Trabalho, da SEDESE junto com a OSCIP que executa o programa em 

Ribeirão das Neves. A equipe do Usina do Trabalho, além dos cursos de qualificação 

profissional, realizou um seminário com esses alunos tratando o tema “Competências básicas 

para o mundo do trabalho”, já que este tema, apesar de fazer parte da programação do Giro 

Jovem do segundo ano, ainda não foi trabalhado com os alunos aderidos em 2007 e que hoje 

estão no terceiro ano. 

A turma de 2007, de Ribeirão das Neves, foi a primeira turma do Poupança Jovem, em 

função disso foi a que mais sofreu com as mudanças do programa e com as dificuldades 

internas e externas enfrentadas pela equipe gestora  ao longo da implementação. 

A partir de 2009 os temas do giro-jovem para primeiro e segundo ano foram 

padronizados através do guia do aluno, porém, as atividades do terceiro ano ainda estão em 

fase de planejamento. A única definição até agora é de que a qualificação profissional será 

realizada por intermédio do Usina do Trabalho, já que as instituições, para realizar esses 

cursos, deverão ser habilitadas no sistema desse Programa e executar as qualificações de 

acordo com seus critérios. Estão sendo negociadas também outras parcerias. 

O Usina foi escolhido para intermediar a Qualificação Profissonal do Poupança Jovem 

por ser um programa do Estado de Minas Gerais, sob responsabilidade da mesma secretaria, a 

SEDESE, e que é reconhecido pela qualidade dos cursos de qualificação profissional que 

oferece.  

No entanto, as atividades do Usina do Trabalho dentro do Poupança Jovem, se 

diferenciam das suas atividades rotineiras. O primeiro projeto tem como objetivo promover a 

inclusão social e produtiva da população mineira por meio da melhoria da empregabilidade da 

população. Atua em locais onde há postos de trabalho disponíveis, possibilidades de 

desenvolvimento do empreendedorismo e em espaços onde há concentração de pobreza. 
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Objetiva-se qualificar trabalhadores pertencentes a públicos vulneráveis promovendo o 

desenvolvimento das comunidades beneficiadas e aproveitando oportunidades de inclusão 

produtiva e de geração de renda. Dessa forma, a qualificação dos trabalhadores ocorre a partir 

da identificação, no mercado de trabalho local, de demandas por trabalhadores que possuam 

determinadas habilidades. O programa cumpre ainda a função de intermediação pois 

encaminha os indivíduos qualificados pelo programa diretamente para as vagas pré-

identificadas. 

No caso do Poupança Jovem existe a preocupação de intermediar a inserção dos 

alunos no mercado de trabalho sempre que possível, no entanto, é ilusão imaginar que o 

projeto seria capaz de encontrar vagas para todos os alunos qualificados, isso porque o 

número de alunos que passam por esse processo é consideravelmente grande (3000 só em 

2009) e tende a aumentar anualmente (em 2010 serão quase 10000), “este é, inclusive, um dos 

maiores desafios da qualificação profissional no Poupança Jovem” (Roberta Kfuri). Por isso, 

a escolha de quais cursos serão ofertados, não ocorre apenas em função da demanda local por 

mão-de-obra, ou pelo menos não só em função dela, os interesses, desejos, perspectivas, 

talentos e habilidades dos alunos também devem ser levados em conta. 

Ainda com relação às diferenças entre a qualificação profissional nos dois programas, 

Igor Coura
1
 da equipe gestora da SEDESE, afirmou que o Poupança Jovem não pretende 

limitar a formação dos alunos à qualificação básica, ele afirma que: 

Os cursos oferecidos pelo Usina do Trabalho, funcionam bem quando lidamos 

exclusivamente com pessoas expostas a vulnerabilidades sociais como desemprego 

prolongado e baixos níveis de escolaridade, que precisam de inserção imediata no 

mercado de trabalho. Este não é necessariamente o caso dos alunos do Poupança 

Jovem, já que trabalha-se com jovens que estão concluindo o Ensino Médio, e que 

ao final do programa receberão um beneficio de R$ 3000,00, que pode ser usado à 

critério do aluno, podendo desde servir como complementação à renda familiar, por 

um determinado período ou ser gasto com bens de consumo, como pode ser 

investido em atividades empreendedoras ou em atividades que possam de alguma 

forma aumentar o nível de qualificação individual, visando os níveis médios e 

superior. (Igor Coura) 

 

 Deste modo, corre-se o risco de ao oferecer cursos de qualificação de nível básico aos 

alunos, acabar limitando suas opções de carreira, principalmente as de longo prazo.  

A partir dessa preocupação em aténder às expectativas dos beneficiários do programa 

e considerando as diferenças individuais bem como as diferenças contextuais (especialmente 

entre um município e outro), o programa Poupança Jovem pretende ofertar um leque de 

opções de qualificação profissional que seja o mais amplo possível. Para isso, pretende-se 

                                                           
1
 Ver anexo 5 
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formar novas parceiras com instituições que realizem cursos de qualificação profissional ou 

equivalente em diversas áreas tais como meio-ambiente, cultura, tecnologia e informática 

entre outros. Além de dispensar os alunos que já freqüentam outros cursos de qualificação 

profissional, ou equivalente, desde que a competência da instituição seja reconhecida pela 

SEDESE. 

 

 

3 O PUBLICO ALVO 

 

3.1 Quem são os jovens?  

 

A questão “quem são os jovens” é difícil de ser respondida. A juventude pode ser 

definida de várias formas e sob diferentes pontos de vista, pois é um conceito mutável de 

acordo com o tempo e o espaço, no entanto, a maioria das definições conhecidas, aceitam que 

uma das principais características dessa fase é ser um momento de transição entre a infância e 

a maturidade e, idealmente, entre sistema escolar e mercado de trabalho.  

De acordo com as resoluções 40/14 (1985) e 50/81 (1995) da Assembléia Geral das 

Nações Unidas, jovens são aqueles indivíduos cuja faixa etária se localiza entre 15 e 24 anos. 

Porém, se aceita que essa definição seja variável entre um país e outro. No Japão, por 

exemplo, a definição de juventude tem como limite superior da faixa etária, a idade de 35 

anos. No Brasil, adota-se a mesma definição das Nações Unidas, 15-24 anos, podendo 

abranger também a faixa dos 24-29 anos, para efeitos estratégicos, desde que por um curto 

período de tempo e para objetivos determinados (CHAVES JUNIOR, 1999). 

De acordo com Gomes (2003), o conceito de juventude costuma estar ligado a 

estereótipos muitas vezes reforçados pela mídia, como caráter de transitoriedade, com foco no 

“vir a ser”, por exemplo. Essa tendência de que as ações sejam voltadas exclusivamente para 

o futuro, nega o presente como espaço válido de ação e consequentemente deixa de lado as 

questões existenciais que os jovens vivenciam.  

Outra imagem comum é a do jovem como problema, principalmente pelo crescimento 

dos índices de violência, do consumo e tráfico de drogas e da gravidez precoce. A visão 
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romântica que é também muito frequente, segundo Gomes (2003), aparece associada a um 

tempo de liberdade, de prazer e de expressão de comportamentos exóticos. Sendo assim, a 

conceituação de juventude passa pela superação das visões acima explicitadas em favor de 

uma visão do jovem enquanto ser humano em formação, complexo e multi-determinado.  

Para a construção de políticas públicas para jovens devemos levar em conta todas as 

dimensões da juventude e compreender sua diversidade buscando ter clareza com relação às 

características e especificidades do público alvo de cada ação. É preciso levar em conta seus 

interesses e as questões típicas dessa fase, no intuito de captar suas necessidades e 

expectativas e assim poder contar com a participação dos jovens nas ações realizadas para 

eles. A aténção aos jovens em “situação de risco” também é de extrema importância para 

qualquer política pública voltada para esse público, especialmente para o Poupança Jovem, 

que tem como um dos objetivos a redução dos índices de criminalidade. No entanto, conforme 

Dayrell (2003), não podemos nos concentrar exclusivamente nesses “jovens problemáticos”. 

Especialmente quando nos referimos ao trabalho, que é um direito de todos os cidadãos. 

Apesar disso, o programa atua em algumas áreas marcadas pela vulnerabilidade social, 

portanto, a questão das drogas e da violência deve sim ser discutida ao longo de todo o 

programa e devem ser tomadas as devidas atitudes todas as vezes que esse problema se 

apresentar, mesmo que a nível individual, mas sem prejuízo das ações de promoção da 

cidadania, de conscientização do papel do jovem, de qualificação social e profissional e de 

qualquer outra ação do programa, pois, o Poupança Jovem tem como objetivo oferecer a todos 

os beneficiários a oportunidade de desenvolvimento pessoal e social. 

 

3.2 A visão do jovem sobre o trabalho  

 

Para se discutir a qualificação profissional para os jovens, é importante que além de 

conhecer e entender as diversidades e particularidades desse público tenha-se uma noção de 

como eles enxergam a questão do trabalho. 

Em 2003, o Projeto Juventude/Instituto Cidadania em parceria com o Instituto de 

Hospitalidade e com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE, realizou 

uma pesquisa no intuito de entender os jovens brasileiros e saber o que eles pensam sobre 

determinadas questões, quais são suas expectativas, interesses e preocupações. A pesquisa 

“Perfil da Juventude Brasileira” trata-se de um estudo quantitativo realizada em áreas urbanas 
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e rurais de todo o território nacional junto a jovens de 15 a 24 anos, de ambos os sexos e de 

todos os segmentos sociais. 

A pesquisa identificou que a questão do trabalho era recorrente no imaginário dos 

jovens. Esse tema destacou-se como interesse da maioria dos participantes, independente da 

sua condição socioeconômica ou da região geográfica. Guimarães (2006), analisou os 

resultados da pesquisa sob três perspectivas: o sentido de valor, o sentido de necessidade e o 

sentido de direito. 

Enquanto valor, a pesquisa apontou um papel secundário para o trabalho, uma vez que 

a opção “dedicação ao trabalho” foi eleita por apenas 6% dos jovens, contra 27% que 

elegeram o “temor a Deus”. Mesmo assim, o trabalho se posicionou na frente de valores como 

“liberdade individual” (5%) e “prazer sexual”, “auto-realização” e “autenticidade pessoal” 

que se mostraram estatisticamente insignificantes, apesar de estarem tradicionalmente ligados 

aos conceitos de juventude. O valor “dedicação ao trabalho” mostrou-se correlacionado com o 

nível de escolaridade (a valorização do trabalho tendeu a aumentar à medida que se 

aumentava a escolarização dos jovens) e se mostrou mais importante para os homens na faixa 

etária entre 18 á 20 anos e para aqueles que trabalham ou que já trabalharam. 

No entanto, quando a questão se referia a preocupações e interesses, o trabalho 

passava a assumir um papel central, sendo que no campo interesses, as questões relacionadas 

ao trabalho se posicionaram ao lado da educação e, no campo de preocupações, vieram ao 

lado das questões de segurança. Além disso, ao questionar quais eram os problemas que 

atingiam o Brasil de uma forma geral, o assunto “desemprego” foi o mais citado, 

representando 30% das respostas. 

A partir desses dados, pode-se também perceber que o valor do trabalho para os jovens 

está mais ligado ao sentido de uma necessidade, uma demanda a satisfazer. Apesar de se 

diferenciar entre alguns subgrupos, o assunto “trabalho” se mostrou como interesse tanto para 

os que trabalhavam quanto para os que procuravam emprego, entre jovens de todas as faixas 

de escolaridade e de renda. No entanto, o interesse se mostrava relativamente maior entre os 

que tinham mais idade e entre os homens.  

O tema “trabalho”, ao mesmo tempo em que revelado como um assunto do interesse 

dos jovens, foi apontado por eles como um problema. Na verdade, o desemprego era a sua 

faceta problemática. O desemprego se apresentou como uma das principais preocupações dos 

jovens independente de sua posição no mercado (empregado, desempregado ou inativo). Esse 

problema destaca-se ainda mais quando se referi aos jovens com faixa etária entre 18 e 20 
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anos, notadamente do sexo masculino (embora não exclusivamente), com mais baixa 

escolaridade e menores rendimentos. Eles são os que se encontram em piores condições de 

competição no mercado de trabalho e, por isso, são os que mais se preocupam com o 

desemprego. É também para esses jovens que o sentimento de impotência diante dos riscos 

sociais, especialmente diante do desemprego, se mostrou mais evidente.  

A pesquisa também revelou a noção do trabalho enquanto direito para os jovens. Para 

alguns, essa questão está associada à cidadania sob a forma de direito social. No entanto, 

referindo-se a direitos para os jovens a educação foi apontada como a principal questão.  

A partir da questão colocada para os jovens, na qual se pedia que eles escolhessem 

uma entre cinco palavras para associar ao trabalho (necessidade, independência, crescimento, 

auto-realização e exploração), pôde-se concluir que três desses entendimentos sobre o 

trabalho são realmente significativos para os jovens: O trabalho como uma necessidade, que 

aparece em primeiro lugar, seguida da idéia de trabalho como forma de conquistar a 

independência e em terceiro a visão do trabalho como uma metáfora do crescimento, 

representando a transição para a vida adulta. 

Nesse sentido ficou claro a relevância da esfera do trabalho na vida dos jovens, seja 

com relação aos seus aspectos objetivos, como a inserção ocupacional e a renda, seja nos seus 

aspectos subjetivos, considerados em sua dimensão formativa de desenvolvimento de 

habilidades e autoconhecimento, conquista de independência em relação à sua família, acesso 

à outras formas de sociabilidade, realização pessoal e vivência. 

 

3.3 Os jovens do Poupança Jovem 

 

Diante dos resultados da pesquisa “Perfil dos Jovens Brasileiros” analisada no capitulo 

anterior, dos resultados da análise dos dados da pesquisa de campo realizada pela Vox Populli 

no inicio do programa, em 2007, dos resultados do questionário aplicado em 2007 pela 

Consultoria Junior (Cjr) da Fundação João Pinheiro (FJP)
2
, e do questionário aplicado esse 

ano pelo Poupança Jovem em conjunto com o Usina do Trabalho
3
 pode-se concluir que todos 

são compatíveis entre si. Portanto, as conclusões do capítulo anterior se estendem ao público 

do Programa. 

                                                           
2
 Ver anexo 3 

3
 Ver anexo 4. 
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A pesquisa Vox Populi trata-se de pesquisa qualitativa realizada pela Vox Populi, entre os 

dias 10 e 13 de abril de 2007, com pais e mães, alunos e alunas do ensino médio de escolas 

públicas estaduais de Ribeirão das Neves. Os grupos investigados foram três: pais e mães de 

alunos do 1º ano do ensino médio; alunos e alunas do 1º ano do ensino médio; alunos e alunas 

do 2º e 3º anos do ensino médio. Já a pesquisa realizada pela Cjr, tinha a finalidade de 

apresentar um diagnóstico sobre o perfil dos jovens de Ribeirão da Neves, público-alvo inicial 

do Programa Poupança Jovem, e do contexto sócio-econômico em que estavam inseridos. Foi 

realizada com os alunos do Primeiro Ano do Ensino Médio das Escolas Estaduais de Ribeirão 

das Neves em 2007.  O relatório fornece diretrizes básicas para orientação das ações do 

Programa e posterior avaliação do impacto das mesmas. Por último, tem-se o questionário 

aplicado esse ano pelo Poupança Jovem em conjunto com o Usina do Trabalho que foi 

realizado em maio, com os alunos do 3º ano das Escolas Estaduais de Ribeirão da Neves, com 

o objetivo de identificar as preferências e expectativas desses jovens e a partir daí planejar a 

qualificação profissional desses alunos.  

 A pesquisa da Vox Populi, de 2007, apresenta as impressões e expectativas dos alunos de 

Ribeirão das Neves e de seus pais, com relação ao futuro e ao mercado de trabalho. Nessa 

perspectiva, verificou-se que alguns alunos manifestaram interesse ou expectativa de 

continuar os estudos, no entanto, para a maioria, fazer uma faculdade estava fora do seu 

alcance, principalmente por questões financeiras. As faculdades gratuitas são de difícil acesso, 

porque o vestibular seleciona os alunos mais preparados, geralmente aqueles que 

freqüentaram escola de particular ou um curso de pré-vesibular. 

“Nós não temos condições financeiras de manter uma universidade. Hoje eles falam universidade 

por aí é duzentos reais, mais as passagens e etc., vão lá para os seiscentos reais. É o que eu ganho 

quando estou trabalhando. Só que agora, também, tem ajuda do governo. Só que o menino tem que 

ser super inteligente, porque têm cinqüenta mil vagas para duas, três pessoas. Então, isso aí [...] - 

Grupo com Pais de Alunos do 1º ano”. (VOX POPULI, 2007) 

 

Portanto, esses alunos estão concentrados em conseguir um emprego. 

“Vou fazer o terceiro ano e rua. Até hoje eu não saí nem do primeiro. Três anos que eu estou no 

primeiro.” [...] “A única coisa que eu gostaria de fazer é trabalhar.” [...]  “Falou tudo, é isto 

mesmo. Porque chega o final de semana a gente não tem dinheiro para sair e ficar dentro de casa é 

muito ruim.” [...] “Fica chato você pedir dinheiro para a sua mãe todo sábado e domingo, fica 

chato. Dinheiro não está fácil não. A minha mãe, para ganhar o dinheiro dela, ela trabalha e 

trabalha muito. Se chegar no domingo e você pedir um dinheiro, 5 reais não dá para você fazer o 

que você quer não. Você precisa de uns 30 - Grupo com Alunos do 1º ano”. (VOX POPULI, 2007) 
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Por outro lado, principalmente entre os alunos do 1º ano, uma parcela dos alunos afirmou que 

gostaria de cursar faculdade.  

“Se quiser estudar, estuda. Depende da vontade do cara, se o cara quiser trabalhar e estudar 

trabalha e estuda. Se quiser só trabalhar, pára de estudar - Grupo com Alunos do 1º ano”. (VOX 

POPULI, 2007) 

“Nem se eu quisesse, eu não poderia parar. Então, eu me vejo continuando, passando no 

vestibular, porque eu não aceito ser reprovada em nada. Não aceito, é uma coisa que eu sempre 

coloquei na minha cabeça, para nunca aceitar um não. Se não for da primeira vez, que seja da 

segunda. Mas desistir, jamais. Então, vou continuar, vou fazer faculdade - Grupo com Alunos e 

Alunas do 1º ano”. (VOX POPULI, 2007) 

 

Além disso, verificou-se que muitos dos jovens entrevistados nessa ocasião, embora 

declarassem não possuir outro tipo de atividade além dos estudos, estão envolvidos em 

trabalhos informais e ou ilegais. Alguns pais relataram que muitas das meninas cuidam da 

casa e dos irmãos ou fazem “bicos”. Por sua vez, muitos dos meninos trabalham com o pai 

e/ou fazem, também, diversos tipos de “bicos”. 

 “Bico eu faço. Eu ajudo o meu pai, pedreiro. Só na massa mesmo - Grupo com 

Alunos e Alunas do 1º ano. [...] A gente lava, passa... Dentro de casa eu faço de 

tudo. Olho minha sobrinha, levo ela para a escola, busco... Só - Grupos com Alunos 

e Alunas do 2º e 3º anos. [...]  

O meu garoto, eu estou achando que ele vai seguir o pai. Porque desde os doze anos 

eu carrego ele para o serviço. E o sonho dele é ser marceneiro. Eu sou marceneiro. 

Então, ele já aprendeu [...] Estou passando uma herança para ele [...] Meu filho é um 

amor de pessoa, mas por que? Eu prendo! Trabalha comigo. Onde eu vou trabalhar, 

às vezes levo para o meu serviço para não fazer nada. Perdeu o ano passado por isso. 

Cinco meses na empresa e perdeu a escola [...]  O meu, ele é difícil. Não é de sair e 

nem de festa, mas, para estudar... Meu Deus! Ele trabalha num depósito de 

construção até três e meia. A aula dele é às quatro horas, então ele chega muito 

cansado. Eu falo com ele que não é desculpa, pois ele nunca gostou de escola. Mas 

eu falei: ‘Ou você estuda, ou eu vou te internar’. Aí, todo dia ele pega a mochila 

com aquele descaso e fala: ‘Eu vou à escola estudar para você, porque eu não quero 

estudar, não’. Ele acha que está estudando pra mim. [...] A minha, de dezesseis anos, 

é muito boa aluna, só tomou uma bomba na sexta série. Agora, inclusive, ela fez um 

curso de operadora... Saiu hoje de manhã cedo soltando currículo para ver se arruma 

um emprego. Ela pega qualquer coisa pra fazer, roupa, negócio de cabelo... Faz 

qualquer coisa. Limpa casa, limpa unha dos outros, ela ganha o dinheiro dela e 

estuda. Sempre está trabalhando - Grupo com mães e pais de alunos do 1º ano. 

(VOX POPULI, 2007)  

 

 

Para a maioria, tanto dos alunos quanto dos pais, trabalho e estudo não são 

necessariamente inconciliáveis, mas, na prática, percebe-se que o ajuste não é fácil. Alguns 

trabalhos acabam profissionalizando o jovem cedo demais, fazendo com que percam o 

interesse pelo estudo. Outros são exaustivos, a tal ponto que dificultam a concentração nos 

estudos e o cumprimento das tarefas escolares. Alguns entrevistados disseram que tiveram de 
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parar de trabalhar para se dedicar mais aos estudos, o que não significa que estão apenas 

estudando. Em geral, trocam um trabalho regular por outros eventuais ou informais. 

 

“Na minha casa, o meu pai quer que eu forme para eu ter o meu próprio dinheiro, 

porque ele não me dá. Mal, mal, dá comida. Quem me dá roupa, dinheiro para eu 

sair, sapato, é minha mãe. Aí ele já fica falando. Aí ele arrumou serviço para eu 

trabalhar, mas estava ficando muito puxado para vir embora, aí eu fui e larguei. Aí 

quero formar, arrumar emprego, para eu poder me sustentar - Grupo com alunos e 

alunas do 2º e 3º ano”. (VOX POPULI, 2007). 

 

No que se refere ao apoio e à estrutura familiar, ha uma forte pressão dos pais no 

sentido de que seus filhos estudem e trabalhem simultaneamente. Por um lado, sabem que eles 

não terão um futuro promissor se não terminarem, pelo menos, o Ensino Médio. Por outro, 

exigem que trabalhem por medo de que os mesmos sejam atraídos para a criminalidade ou 

pela dificuldade em custear as despesas dos filhos.  

Com relação ao futuro, 69% dos jovens que participaram do questionário da Cjr da 

FJP responderam estar cientes do futuro que têm pela frente, disseram que sabem o que 

querem e estão fazendo o possível para consegui-lo; 24% disseram se sentir perdidos, sem 

saber o que fazer. Apenas 3% dos jovens afirmaram não conseguir visualizar um futuro, e 2% 

disseram não se importarem senão com o presente. Com relação ao valor em dinheiro que 

receberiam do programa, a maioria, 32 %, disse pretender gastar com um curso de ensino 

superior, em segundo lugar se posicionaram aqueles que pretendem gastar com curso técnico. 

Essa respostas foram seguidas pelas seguintes, nessa ordem: Ajudar a família, fazer auto-

escola/comprar carro ou moto, guardar, fazer cursinho pré-vestibular, comprar computador e 

reformar a casa
4
. O investimento no ensino superior também apareceu como um desejo dos 

jovens no questionário aplicado pelo Programa Poupança Jovem e pelo Usina do Trabalho: 

48% deles afirmaram que pretendiam fazer faculdade após a conclusão do Ensino Médio; 

32 % queriam trabalhar em uma cooperativa ou associação e 15 % dos jovens queriam fazer 

curso técnico. Somente 4% disseram querer trabalhar numa empresa imediatamente após 

saírem do Ensino Médio; 1% declarou que poderia trabalhar como autônomo e menos de 1% 

dos entrevistados pretendia abrir o próprio negócio.  

Um fato que chama a aténção é que tanto no questionário realizado pela Cjr. da FJP, 

quanto no questionário realizado recentemente pelo Poupança Jovem junto com o Usina do 

Trabalho, a maioria dos alunos responderam que não trabalham e que gostariam de cursar 

                                                           
4
 Ver Anexo 3. 
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uma faculdade. Porém, na pesquisa da Vox Populli, se apresenta uma realidade diferente. Esta 

aponta que, embora não estejam formalmente empregados, a maioria dos entrevistados 

realizam algum tipo de trabalho. Com relação à faculdade, eles acreditam que é algo bom e 

desejável, mas que está muito longe da realidade que vivenciam.  

Nota-se, portanto, que o problema de emprego não se restringe ao desemprego, mas 

esbarra nas questões do subemprego, do emprego informal, do emprego não remunerado e da 

desmotivação relacionada ao trabalho.  

 

4 DESEMPREGO JUVENIL 

 

4.1 Desemprego Juvenil na era da globalização da economia 

 

Não é só no imaginário dos jovens que a questão do desemprego se destaca. O 

desemprego juvenil tem sido foco de discussão no mundo inteiro. De acordo com dados da 

OIT, 2008, cerca de 70 milhões de jovens se encontravam desempregados no mundo e as 

taxas de desemprego juvenil, mostravam-se três vezes maiores do que as dos adultos, para a 

maioria dos países. O número de jovens sem emprego atingiu o pico em 2004, quando 

segundo as estatísticas, existiam 74 milhões de jovens desempregados no mundo, esse número 

atualmente tende a decrescer, embora tenha aumentado 13,6 % entre 1997 e 2007. Ainda 

tratando da escala mundial, os jovens representam 42,2% dos desempregados e apenas 24,7% 

da população economicamente ativa. Comparando as taxas de desemprego dos jovens e dos 

adultos percebe-se que os jovens são quase 3 vezes mais propensos ao desemprego (OIT, 

2008)
5
. 

O desemprego juvenil pode ser definido, em sentido estrito, como indivíduos na faixa 

etária correspondente à juventude (15-24 anos) que se encontram numa situação involuntária 

de não-trabalho, por falta de oportunidade de trabalho, ou que exercem trabalhos irregulares 

com desejo de mudança (OIT, 2008). Entretanto, essa definição varia entre países. Por 

exemplo, alguns países consideram que os estudantes estão fora da população 

economicamente ativa, em outros, como a Noruega, estão incluídos, quando estão procurando 

trabalhar.  Outro ponto importante que devemos considerar é que as situações de subemprego, 

                                                           
5
 Ver anexo 2. 
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emprego informal e as situações de desmotivação (quando os jovens desistem de procurar um 

emprego) também acarretam diversos custos e inclusive podem se relacionar a aumentos nos 

índices de violência e no consumo de drogas, mas nenhuma dessas situações é apontada nas 

estatísticas. No entanto a taxa de desocupação fornece uma noção das situações de 

subemprego e emprego informal já que elas tendem a variar de forma diretamente 

proporcional a essa taxa (O’HIGGINS, 2001). 

A questão do emprego na juventude é ampla e está ligada à criação e manutenção das 

condições de coesão social e estabilidade política. Em algumas situações o trabalho informal 

e/ou não remunerado pode até ser apenas uma fase e servir como um degrau para melhores 

empregos no futuro, mas para muitos jovens, este não é o caso, condições precárias de 

inserção no mercado de trabalho estão geralmente ligadas à exclusão social, miséria e 

infelicidade pessoal. Trata-se de desperdício de recursos e potencialidades não realizadas e 

representa um gargalo no mundo do trabalho e na sociedade, para os jovens e para suas 

famílias. Tem-se ainda outro indicador de dificuldades enfrentadas atualmente pela juventude 

no mercado de trabalho: a estimativa de 59 milhões de jovens entre 15 e 18 anos de idade, em 

todo o mundo, que se empregam em formas perigosas de trabalho 

O trabalho juvenil pode ser observado sob dois ângulos, um concentrado nos dados do 

mercado de trabalho e características demográficas da população que se encontra na faixa 

etária estudada, tais como demanda agregada por mão de obra, salário médio dos jovens, o 

peso dos jovens na população economicamente ativa (PEA) e nível de emprego dos jovens; e 

um outro olhar, se volta para as oportunidades a que os jovens tem acesso no mercado de 

trabalho e para as características individuais, comportamentais e demográficas que podem 

alterá-las. Este segundo nível tende a concentrar-se sobre as disparidades regionais, as 

catégorias de idade, gênero e determinantes étnicos, bem como nível educacional, e é visto 

como o mais relevante para a compreensão das causas do aumento do desemprego dos jovens 

desfavorecidos. (Ryan, 2001, apud Brewer 2004)
6
. 

Com relação aos custos inerentes, o desemprego juvenil gera diversos prejuízos, tanto 

no âmbito coletivo quanto individual. A falta de um trabalho decente, em idade precoce 

conduz a um padrão de comportamento inadequado que pode comprometer para sempre a 

situação do individuo no mercado de trabalho. O desemprego tem um impacto negativo e 

cumulativo sobre os indivíduos, com pouco a fazer, em qualquer sentido construtivo ou 

positivo, a vida é chata e vazia, torna-se cada vez mais difícil manter-se motivado, o 

                                                           
6
 Ryan, P.:  The school-to-work transition: A cross-national  perspective, Journal of Economics Literature, Vol 

XXXIX (March), 2001, pp. 34-92. 
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desemprego prolongado é ainda mais opressivo. O desemprego juvenil gera uma serie de 

custos, para o jovem e sua família, para sua comunidade, para a economia e para as empresas 

(OIT, 2006).  

Para a economia, o desemprego impacta no sentido de reduzir a demanda agregada, ao 

reduzir o nível de renda. No longo prazo o desemprego acarreta também redução da produção, 

empobrecimento de habilidades, redução do nível de atividade e aumento da divisão social. 

Aqueles que permanecem desempregados ou trabalhando sob condições inadequadas por um 

longo período de tempo acabam sofrendo uma depreciação de sua qualificação, especialmente 

em função das rápidas mudanças que ocorrem no mercado de trabalho. Isso dificulta a 

ocupação futura de vagas e também implica em desperdício de parte dos recursos usados na 

qualificação desses trabalhadores. Essa perda de capital humano é mais intensa entre os 

jovens, já que a depreciação da qualificação tende a aumentar ao longo da vida. Os jovens que 

passam por longos períodos de desemprego tendem a permanecer desempregados por maiores 

períodos ou a se empregarem em postos mal-remunerados ou no setor informal. 

Os custos sociais também são inúmeros e são de longo alcance; vão desde a 

precarização da saúde pública, passando por rupturas na estrutura familiar, desestabilização 

das relações sociais e vão até o aumento do uso de drogas e da criminalidade.  Esses fatores 

sociais levam ao aumento dos gastos governamentais, já que os jovens desempregados tendem 

a ficar dependentes de programas assistenciais, aumentam-se os gastos com saúde e reduzem 

as contribuições com impostos e taxas. Pode-se ainda contabilizar os gastos relacionados ao 

aumento da criminalidade, tais como os custos da vítima (perda de produtividade, custos 

médicos, dor, sofrimento e redução da qualidade de vida) e os custos da justiça penal.  

No entanto, é na esfera individual que os custos do desemprego são os mais altos. A 

ociosidade leva a falta de motivação e no longo prazo isso se torna uma forma de subsistência, 

com perda da autonomia e controle pessoal, frustração, raiva, alienação social e baixa auto-

estima. Se não houver um esforço no sentido de reintegrar esses jovens ao sistema 

educacional, de qualificá-los profissionalmente e de criar oportunidades de emprego é 

possível que muitos deles enfrentem um futuro sem trabalho e com pouca ou nenhuma chance 

de um padrão de vida decente. Além disso, algumas pesquisas apontam para uma correlação 

entre o desemprego e a saúde física e psicológica. Em jovens de 15-24 anos, as taxas de 

suicídio se correlacionam positivamente com o desemprego, que também está associado a 

sintomas psicológicos, como depressão e perda de confiança. Já os efeitos sobre a saúde 

física, embora pouco estudados, apontam para uma associação com pressão arterial elevada. E 
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por fim, tem-se que a adoção de um estilo de vida que envolva fatores de risco como o 

consumo de drogas, envolvimento com gangues entre outros, é mais comum entre os jovens 

desempregados (Morrell, Taylor, Kerr, 1998, apud Brewer 2004)
7
. 

Constata-se também que o desemprego não é distribuído uniformemente entre os 

jovens. Os riscos variam entre grupos e em circunstâncias diferentes, destacando-se três 

grupos que parecem ser mais propensos a níveis elevados de desemprego: aqueles com baixos 

níveis de estudos, os deficientes e minorias étnicas. Percebe-se também, diferentes condições 

de inserção no mercado de trabalho relacionadas ao gênero. Portanto, as políticas públicas 

devem ter uma aténção especial sobre esses grupos. 

FIGURA 1. Determinação da Vulnerabilidade dos Jovens 

 

Figura 1: Determinação da Vulnerabilidade dos Jovens 

Fonte: ILO, Trends Econometric Models,  2006 (tradução nossa) 

 

O quadro mostra de que forma a vulnerabilidade, entendida como conjunto de 

características que podem prejudicar o desempenho dos jovens no mercado de trabalho, se 

manifesta, de acordo com diferentes situações de atividade. Para os desempregados, quanto 

mais vulneráveis, menores as chances do individuo conseguir um bom emprego no futuro, 

sem intervenções. Entre os inativos, variam-se principalmente os motivos da inatividade. 

                                                           
7
 Morrell, Stephen L., Richard J Taylor and Charles B Kerr: Unemployment and young peoples’ health, Medical  

Journal of Australia, 168, 1998, pp. 236-240. 
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Entre os mais vulneráveis, predominam os desmotivados, que desistiram de buscar emprego, 

já no outro extremo, dos menos vulneráveis, predomina a dedicação aos estudos com 

conseqüente adiamento da inserção na PEA. Por último, entre os empregados, tem-se que os 

mais vulneráveis são aqueles que acabam ocupando vagas que oferecem baixa qualidade de 

trabalho, remuneração baixa, exposição aos riscos, vulnerabilidades e informalidade.  

 

 

4.2 Capital Humano e o Mercado de Trabalho: a importância da educação 

 

Um dos maiores diferenciais para uma inserção de qualidade no mercado de trabalho é 

o nível de capital humano. Aliás, o impacto de outras vulnerabilidades como pobreza e etnia, 

é muitas vezes resultante das restrições que esses grupos enfrentam com relação ao acesso à 

educação, embora o preconceito seja um agravante dessas condições já no mercado de 

trabalho. 

O conceito de capital humano, de acordo com Paiva (2001) surgiu de uma 

aproximação dos conceitos econômicos de "capital fixo" (maquinaria) e "capital variável" 

(salários) e pode ser definido, de forma simplificada, como capital incorporado aos seres 

humanos, especialmente na forma de saúde e educação. Esse conceito evoluiu e passou a 

incluir não somente o nível de educação formal, mas também as virtudes pessoais e 

competências diversas como atitudes e disposições sociomotivacionais. Ao comparar o capital 

humano com o capital de uma empresa, que é determinado por ações prévias como 

investimentos, marketing e outros, Gerschuny diz o seguinte: 

Habilidades atuais, experiência, qualificações e conexões sociais constituem o 

capital humano economicamente relevante do indivíduo e determinam suas opções 

de atividade econômica. Estas são, elas mesmas, conseqüência do comportamento 

anterior. Conseguir um emprego, passar numa prova, dá acesso a um leque de 

oportunidades e o comportamento prévio é conseqüência de detenção de capital 

econômico (um emprego anterior) ou social (ex. rede pessoal de amigos e 

conhecidos), cultural (informações culturais absorvidas ao longo da vida) ou ainda 

educacional, adquirido pela escolaridade [...] (GERSCHUNY, 2000, apud PAIVA, 

2001).
 

 

Podemos dizer que o capital humano é composto por características individuais natas, 

somadas a características individuais adquiridas. A importância desse tema nessa discussão é 

devida ao fato do capital humano estar diretamente relacionado à qualidade da ocupação do 
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individuo no mercado de trabalho bem como ao seu nível de renda. Apesar de não ser a única 

forma, a educação é o meio mais eficiente de aquisição ou ampliação de capital humano. Os 

efeitos da educação sobre a renda têm relação também com a fase do ciclo de vida em que o 

individuo investe mais no aprendizado. 

Segundo Ferreira (2000), a desigualdade de renda no Brasil pode ser atribuída à cinco 

grupos de fatores, dentre os quais se destaca a educação. O primeiro grupo de fatores diz 

respeito às características natas do individuo, por exemplo: raça, gênero, inteligência e riqueza 

inicial.  

Ainda se referindo as características do individuo, o segundo grupo é composto por 

características adquiridas, como nível de educação e experiência profissional. O conteúdo 

desses dois grupos juntos é o que podemos chamar de capital humano. 

No terceiro grupo estão os mecanismos por meio dos quais o mercado de trabalho age 

sobre os dois primeiros grupos resultando em diferenças nos rendimentos do trabalho 

(salário). Este grupo subdivide-se em três canais: discriminação, segmentação e projeção. A 

discriminação é a situação em que dois trabalhadores, com produtividade idêntica, ocupando 

postos de trabalho idênticos são remunerados de forma diferente, em função de alguma 

característica observável cujo efeito sobre a produtividade seja nula. Os tipos mais comuns 

são de raça e gênero. A segmentação é a variação sobre a renda em função de características 

do posto de trabalho tais como região ou setor produtivo, por exemplo dois postos de trabalho 

idênticos, ocupados por indivíduos com produtividade idêntica que tem remuneração diferente 

em diferentes regiões geográficas do país ou entre os segmentos formais e informais do 

mercado. Por fim, a projeção, consiste na geração de retorno às características do trabalhador, 

tais como educação e experiência profissional. Essa é uma característica multidimensional 

que relaciona a renda a todas as características observáveis do trabalhador, gerando seu 

salário real. 

O quarto grupo de fatores diz respeito aos mercados de capital, que são mercados 

imperfeitos por apresentar segmentação no acesso ou no preço do crédito ou de apólices de 

seguros. Como o nível de acesso ao crédito e a seguros podem ser determinantes da inserção 

do individuo em algumas ocupações, têm-se que as imperfeições nesse mercado, geram 

imperfeições na geração e na distribuição da renda.  

O quinto e ultimo grupo se refere a fatores demográficos como formação de domicílio, 

fertilidade, coabitação ou separação familiar.  
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A distribuição de renda pode ser explicada a partir da interação desses fatores. 

Segundo Ferreira, o indivíduo, dotado de características observáveis e não observáveis e de 

uma riqueza inicial (grupo 1) interage com mercados e instituições educacionais. A forma e os 

resultados dessa interação dependem tanto das características natas do individuo quanto da 

natureza e da qualidade daqueles mercados e instituições. O resultado é a aquisição de 

determinadas características como ampliação do nível educacional (grupo2). Depois, o 

indivíduo, agora dotado de características natas e adquiridas, vai interagir com o mercado de 

trabalho e essa interação vai definir sua alocação e sua remuneração. Durante essa intereação 

entre indivíduos e mercado de trabalho os fatores do grupo 3 (discriminação, segmentação e 

projeção) se manifestam servindo como base da função de remuneração e também 

influenciando a alocação junto aos fatores do grupo 4 (mercado de capitais). Por ultimo, as 

características demográficas determinam a renda familiar per capita em função de número de 

filhos e das decisões sobre coabitação. 

Dessa forma tem-se que a qualidade da relação dos indivíduos com o mercado de 

trabalho, tanto no que diz respeito à alocação quanto no que se refere à renda depende do 

nível de capital humano, que está diretamente ligado ao nível educacional. O mercado de 

trabalho desempenha a função de amplificador da desigualdade educacional, além de gerar 

novas desigualdades devidas à segmentação e à discriminação. O que se conclui é que existe 

um tipo de equilíbrio em que uma grande desigualdade educacional gera uma grande 

desigualdade de renda.  

Ferreira cita ainda um exercício realizado por Barros e Mendonça (1996)
8
 que buscou 

medir o impacto da educação sobre a renda e que concluiu que a projeção da educação 

respondia por entre um terço e metade da desigualdade total (30% a 50%). O restante da 

desigualdade era explicado pelos outros fatores como segmentação setorial (5% a 15%); 

segmentação formal e informal (7%); segmentação regional (2% a 5%); discriminação por 

gênero (5%); discriminação por raça (2%); e projeção da experiência (5%). 

Os dados da PNAD 2008 confirmam a teoria de a educação tem o maior peso na 

determinação das condições do individuo no mercado de trabalho. O gráfico seguinte  mostra 

a relação da educação com o mercado de trabalho PNAD 2008
9
: 

 

                                                           
8
 BARROS, R.P. de, MENDONÇA, R. S. P. Os determinantes da desigualdade no Brasil. Economia Brasileira em 

Perspectiva – 1996. Rio de Janeiro: IPEA, p.421-474, 1996. 
9
 Ver anexo 1 
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GRAFICO 1: Taxa de pessoas, com mais de 10 anos, ocupadas na semana de 

Referenciamento por anos de Estudo. 

 

 

 

 

Gráfico 1: Pessoas de 10 ou mais anos ocupada na semana de referencia por anos de escolaridade 

Fonte: IBGE, PNAD 2008 

  

O que se percebe é que a situação de emprego parece mais favorável àqueles com mais 

escolaridade, especialmente aqueles com 11 anos ou mais de estudos (aqueles que 

completaram o ensino médio). Para essa faixa de escolaridade o número de ocupados 

aumentou 70% enquanto diminui 15 % para aqueles com menos de 1 ano de escolaridade 

(PNAD, 2008). No caso dos jovens, podemos imaginar que a combinação entre baixa 

educação e falta de experiência no mercado de trabalho aumenta muito as chances de não se 

conseguir emprego, principalmente um emprego de qualidade.   

De acordo com o modelo de Ben-Porath
10

 sobre produção de capital humano, citado 

por Neri (2009), de forma simplificada, a educação tem uma relação direta com a 

empregabilidade dos indivíduos ao longo de todo seu ciclo de vida. Esse modelo mostra a 

trajetória ótima de investimento em educação, a importância desse tipo de investimento nas 

fases iniciais do ciclo da vida, como isso afeta a alocação do tempo do individuo e como isso 

impacta nos seus rendimentos futuros. Considerando que as principais fases do ciclo de vida 

se dividem em infância, adolescência e fase adulta, temos que o ideal de investimento em 

educação é conforme o gráfico seguinte: 

Gráfico 2: Trajetória Ótima de Investimento em Educação 

 

                                                           
10

 BEN-PORATH, Yoram. (1967) ”The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings” , Journal of  
Political Economy, v. 75, p. 352-365. 
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Gráfico 2: Trajetória Ótima de Investimento em Educação 

 

 

Gráfico 2: Trajetória Ótima de Investimento em Educação 

Fonte: NERI, M. C., 2009    

 

O modelo mostra que o investimento em educação está diretamente ligado aos 

retornos futuros em termos de capacidade de geração de renda. Durante a infância e 

adolescência, os incentivos para investir mais tempo em educação são maiores dado que nesta 

fase, tem-se mais tempo para auferir ganhos no futuro, além disso, a produtividade no 

mercado de trabalho, assim como os salários, estão ligados ao nível de capital humano. Por 

isso os salários tendem a aumentar, conforme a idade.  Durante a vida adulta, a tendência é 

que o tempo do individuo seja integralmente dedicado ao trabalho, é o momento de auferir os 

benefícios do tempo investido em educação e capital humano de uma forma geral nas fases 

iniciais. 

Na prática, nem sempre ocorre o ideal, muitos jovens trabalham e estudam, ou só 

trabalham ou nem trabalham, nem estudam A fase da adolescência é a mais critica, pois, é 

comum, especialmente em famílias mais pobres, que os jovens abandonem a escola mais 

cedo, e se dediquem ao mercado de trabalho. Essa decisão se baseia na relação custo-

benefício de investir em educação, no curto e no longo prazo. Para calcular essa relação de 

custo-beneficio os jovens, ou seus pais, consideram várias outras questões. Mesmo sabendo 

que o desempenho no mercado de trabalho, e consequentemente o nível de renda do individuo 

no futuro será proporcional ao investimento feito em capital humano ao longo de sua vida, 

quando se pensa no curto prazo parece mais vantajoso que o tempo dos jovens seja dedicado 

em maior parte ao trabalho do que aos estudos.  Isso acontece em função da contribuição em 
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termos financeiros que o jovem traz para a renda familiar quando se insere no mercado de 

trabalho. Os pais não querem ou não podem custear as despesas dos filhos.Na maioria dos 

casos, a inserção precoce é uma necessidade. Outro motivo é que os pais temem que os jovens 

sejam atraídos para a criminalidade (Vox Populi, 2007). 

De acordo com a PNAD 2005 até os 14 anos, a contribuição dos jovens para a renda 

familiar é muito pouco significante.  Entre os jovens de 15 a 17 anos, a contribuição já passa a 

ser mais significativa. Essa é também a faixa etária em que os jovens começam a ingressar no 

mercado de trabalho e a abandonar a escola. Nas famílias mais pobres, o trabalho do jovem 

chega a representar 22.3% da renda familiar, e o valor médio de sua renda é 15% maior do 

que a média da renda da família. Isto significa que, nesta idade, nas famílias mais pobres, os 

adolescentes são responsáveis pela própria renda, e ainda contribuem um pouco para a renda 

familiar. Nessas famílias, na faixa dos 18 aos 24 anos, os jovens são os principais 

responsáveis pelo sustento da família, responsabilidade que passa posteriormente para os 

grupos etários mais velhos. 

Daí, podemos perceber que a decisão sobre o quanto os jovens investem em educação 

e em trabalho é influenciada pelo nível de renda familiar, que, quando muito baixo, não 

permite ao jovem escolher entre a escola e o trabalho, obrigando-o a seguir a segunda opção 

por uma questão de subsistência. Essa é a base do circulo de perpetuação da pobreza, que 

mantém as famílias de baixa renda num equilíbrio de baixa escolaridade e consequente 

obtenção de baixos rendimentos. Outros fatores que influenciam a decisão sobre quando 

entrar no mercado de trabalho são a situação dos pais com relação à emprego, o nível de 

educação dos pais, o grau de urbanização, o número de crianças e o número de idosos na 

residência. No entanto, o efeito dessas variáveis depende do gênero, de características 

socioeconômicas da família e de fatores institucionais/culturais que também exercem 

considerável influência na alocação do tempo dos jovens (CORSEUIL, SANTOS, 

FORGUEL, 2001).  

O problema é que grande parte desses jovens que ingressam no mercado de trabalho 

por necessidade, são pouco qualificados, e muitos nem concluíram o ensino médio e por isso 

acabam ocupando postos mal remunerados e sem perspectiva de carreira. Tradicionalmente, 

os jovens entram em desvantagem no mercado de trabalho devido à falta de uma serie de 

ativos que se inter relacionam, por exemplo, a inexperiência, a falta de ativos econômicos, 

falta de informações sobre o mercado de trabalho e a pouca participação nas decisões 
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políticas. O baixo nível de capital humano potencializa o efeito dessas desvantagens, 

impedindo o acesso dos jovens mais vulneráveis às melhores vagas de emprego. 

Além disso, a procura pelo primeiro emprego tende a ser um processo moroso, 

principalmente quando se busca ocupações compatíveis com os talentos e aspirações do 

jovem. Essa busca por compatibilidade leva alguns jovens a mudar várias vezes de emprego 

até que se estabeleçam. Porém, os jovens de baixa renda não têm condições de esperar por 

esse processo até que encontrem uma vaga em que “se encaixem”, por isso acabam aceitando 

empregos com pouca qualificação, mal remunerados e informais. Isso gera problemas como o 

subemprego e o emprego informal. 

É a partir dos 14 anos que começam a surgir os problemas na transição entre mundo 

escolar e mundo do trabalho com os estudantes abandonando a escola e procurando emprego. 

Segundo dados da PNAD 2008, dos jovens que tem entre 15 e 17 anos, 84,1% ainda estudam, 

mas 36,6% dos mesmos já trabalham, ou buscam trabalho. Essa faixa corresponde a idade em 

que os jovens deveriam estar cursando o Ensino Médio, e o fato de 36,6% desses jovens 

estarem ativos provavelmente gera distorções entre idade e nível de escolaridade e aumento 

na taxa de evasão do Ensino Médio.  Entre 18 e 24 anos, o número dos que ainda estudam cai 

para 30,5%, e dos que trabalham ou buscam emprego sobe para 66% (18 e 19 anos) e 78,5% 

(20 a 24 anos). 

Segundo Branco (2005), no Brasil, o número de jovens de 16 a 24 anos que ocupam 

posições de baixa qualidade no mercado de trabalho assumem uma proporção bem maior do 

que a do número de adultos nessa situação e uma parcela significativa dos jovens que se 

sujeitam a esses empregos, com vínculos precários e baixa remuneração, o fazem em 

detrimento de sua escolarização.  

Nesse sentido, o Programa Poupança Jovem atua incentivando os jovens a investir 

uma parte maior de seu tempo em educação tentando manter os jovens no sistema de ensino 

até a conclusão do Ensino Médio e ao mesmo tempo aumentando o nível de capital humano 

dos seus beneficiários através de diversas atividades realizadas ao longo do programa. Os 

jovens que enfrentam situações de vulnerabilidade, o que prejudica seu desempenho nas 

atividades escolares e do programa, são encaminhados para o CRAS mais próximo para o 

devido acompanhamento e para a prestação de assistência à sua família.  

As atividades de qualificação profissional entram nesse contexto visando 

principalmente evitar o subemprego e o emprego informal, direcionando os jovens para uma 

inserção produtiva no mercado de trabalho. O objetivo da qualificação profissional no 
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Programa é servir como uma ponte para o mercado de trabalho, de acordo com a gerente do 

projeto, Roberta Kfuri, o importante é estimular os jovens a pensar sobre seu futuro, para ela 

“Os jovens precisam ser protagonistas de suas vidas, precisam ser capazes de sonhar e de 

realizar”, e o desafio do Poupança Jovem é dar a eles os instrumentos necessários para que 

eles possam ser os protagonistas de suas histórias. 

 

4.3 O mercado de trabalho dos Jovens 

 

Se o objetivo do programa é auxiliar a transição entre o sistema escolar e o mercado de 

trabalho, é necessário conhecer as características e particularidades desse mercado com o qual 

os jovens se deparam ao decidir trabalhar. A primeira pergunta que se coloca é se existe um 

mercado de trabalho especifico dos jovens? De acordo com O’Higgins (2001) a resposta é 

sim. Existe um mercado de trabalho para jovens, que não se sobrepõe ao mercado de trabalho 

de adultos. As vagas ocupadas pelos jovens dificilmente são as mesmas que são ocupadas 

pelos mais velhos e isso se explica em função das diferenças com relação a experiência, 

qualificação, e características que se relacionam tradicionalmente à idade tais como 

flexibilidade e adaptabilidade ou responsabilidade e confiança.  

Entretanto, se existe um mercado de trabalho para jovens, que não compete com o 

mercado de adultos, não podemos dizer que eles também não se relacionam. O mesmo autor, 

afirma que existe uma correlação positiva entre os dois mercados e ainda afirma que para cada 

aumento percentual na taxa de desemprego dos adultos, ocorre um aumento de quase dois 

pontos percentuais na taxa de desemprego dos jovens. É certo também que tanto um quanto 

outro mercado é afetado pela demanda global por mão de obra, mas, o mercado dos jovens é 

mais sensível às oscilações, e, portanto, é mais afetado por crises econômicas do que o 

mercado dos adultos. 

Segundo O’Higgins (2001), existe uma série de motivos que explicam porque o 

desemprego juvenil é mais sensível as mudanças na demanda global. Pelo lado da oferta, uma 

explicação é que a chance dos jovens abandonarem o seu trabalho é maior, já que estes estão 

em fase de experimentação e tendem a trocar varias vezes de emprego até que encontrem 

aquele mais adequado. O custo de oportunidade, de abandonar um emprego, é menor para os 

jovens, que geralmente tem menos qualificação, menores salário e, geralmente, não precisam 
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sustentar uma família. Quando diminui a demanda por mão de obra, o impacto é maior sobre 

aqueles que tem mais facilidade de se demitir, apesar de que em tempos de escassez de oferta 

de vagas, as demissões tendem a diminuir mesmo entre os mais jovens, ainda assim, elas 

costumam variar de acordo com a faixa etária, se concentrando naqueles de menor idade 

(MOSER, 1986, apud O’HIGGINS, 2001)
11

 . É importante também ressaltar que nem todos 

os jovens têm a opção de trocar de emprego vários vezes em busca daquele que aproveite 

melhor seus talentos, a maioria dos jovens, especialmente em países em desenvolvimento 

optam pela segurança ao invés da satisfação no mercado de trabalho.  

Pelo lado da demanda, custa menos às empresas demitir os trabalhadores jovens que 

os adultos já que os jovens são menos qualificados e exigem mais investimento em formação. 

A legislação também tem responsabilidade nesse contexto, normalmente os jovens são menos 

protegidos pelas leis trabalhistas, e para o empregador, costuma sair mais barato demitir 

aqueles com menos tempo de contrato. Alem disso, a primeira reação das empresas, não e 

demitir, mas sim deixar de contratar, o que também acaba onerando de forma mais pesada os 

mais jovens. Outros fatores como salários e tamanho da população também influenciam o 

desemprego juvenil, no entanto, intervenções nesse sentido envolvem políticas 

macroeconômicas visando ajustar salários mínimos ou ampliar a oferta de emprego, o que 

foge dos limites que se pretende abordar nesse trabalho. 

A conclusão é que o mercado de trabalho dos jovens é regido basicamente pelas 

mesmas regras que o mercado dos adultos, no entanto, os jovens são mais vulneráveis à crises 

de demanda de mão de obra.  

Geralmente, a taxa de atividade dos jovens se relaciona positivamente com o nível de 

desenvolvimento econômico, isso é, quanto maior a renda, maior a taxa de inatividade, 

provavelmente porque, em lugares mais desenvolvidos, os jovens dedicam mais tempo aos 

estudos, e ingressam no mercado de trabalho após os 25 anos, quando já nem são mais 

considerados jovens segundo o corte estabelecido pela OIT e adotado no Brasil. A maioria 

dos jovens de locais menos desenvolvidos, não tem a opção de adiar tanto a entrada na PEA, 

geralmente porque precisam trabalhar para seu sustento, ou porque não desfrutam de uma 

educação com infra-estrutura adequada. Dessa forma, em países em desenvolvimento, o 

crescimento da taxa de inatividade pode estar relacionado a outros fatores e não ao adiamento 

da entrada na PEA devido à maior dedicação aos estudos. Esses outros fatores podem ser 

doença ou deficiência, obrigações domésticas como cuidar de crianças ou de outros membros 
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 MOSER , J.W. 1986. “Demographic and time patterns in layoffs and quits”,  Journal of Human Resources 

(Madison,Wisconsin), vol. 21,p·g. 178-199. 
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da família, não saber onde e/ou como procurar emprego e até por acreditar que não existem 

oportunidades de emprego e que não adianta procurar (desmotivação). 

No Brasil, de acordo com a PNAD 2008, a situação do mercado de trabalho 

apresentou melhoras significativas na ultima década, apresentou o menor desemprego da serie 

2001-2008 e apontou um aumento do rendimento médio. O percentual de jovens ocupados 

diminui entre 2001 e 2008, a taxa de ocupação para a faixa etária entre 10 e 14 anos, caiu de 

1,8% para 1,4%, e para aqueles entre 15 e 19 anos caiu de 7,5% para 7,1%, o que poderia ser 

o resultado de um maior número de jovens se dedicando mais à escola. 

Mas um agravante da situação do jovem brasileiro que busca a inserção no mercado de 

trabalho é a estimativa de que a cada ano, apenas para acolher os jovens que ingressam na 

PEA seria necessária a criação de cerca de 1,5 milhões de novos empregos e o padrão de 

crescimento econômico nacional, não acompanha essa demanda. Tem-se então uma tendência 

de aumento do desemprego de forma geral, que como discutido anteriormente, tende a 

impactar mais os jovens (BRANCO, 2005). 

 

5 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO E RENDA PARA JOVENS 

 

 

5.1 Políticas de Emprego e Renda  

 

A situação dos jovens no mercado de trabalho, as dificuldades de inserção na PEA, a 

representação quantitativa dos jovens no total da população, os direitos humanos, as 

condições demográficas, as diversas vulnerabilidades e a importância dessa fase de transição 

para a vida adulta fazem da juventude uma parcela da população digna de ser considerada 

tanto em políticas universais como em políticas específicas.  

Cada vez se mostra mais necessária a intervenção do setor público no momento do 

ciclo de vida dos cidadãos denominado juventude. A ação estatal é evocada, no mínimo, para 

garantir condições de educação, saúde e segurança suficientes para permitir que o jovem se 

desenvolva, pessoal e socialmente, completando de forma bem sucedida o movimento mais 

característico dessa fase, que é a transição para a fase adulta. Dessa forma, permite-se que os 



47 
 

jovens se tornem adultos, independentes, capazes de sustentar a si e a sua família e contribuir 

para o crescimento da economia. 

Para adentrar-se na questão da qualificação profissional, se inicia fazendo uma análise 

superficial das principais teorias que subsidiam as Políticas de Emprego de uma forma geral, e 

parte-se para uma análise histórica das Políticas de Qualificação Profissional no Brasil. Esses 

temas serão abordados sob a perspectiva do mercado de trabalho como um todo, por dois 

motivos. Primeiro pela dificuldade de encontrar bibliografia especializada em Políticas 

Públicas de Qualificação Profissional exclusivas para jovens (até porque essa focalização só 

se manifestou recentemente) e também porque apesar do fato dos mercados de trabalho para 

jovens constituírem instituições diferentes dos mercados de trabalho para adultos, as regras 

que regem a dinâmica de ambos, se não as mesmas, tendem a ser muito semelhantes, 

conforme já foi discutido em capítulo anterior. 

 

5.2 Matrizes teóricas e tecnológicas 

 

A teoria clássica tem como premissa principal o livre funcionamento do mercado, 

afirmando que o equilíbrio do mercado de trabalho, ou o pleno emprego, entendido como a 

situação em que a oferta se iguala à demanda por mão-de-obra, ocorre em função da prática 

de salários reais. Os salários reais são determinados pelo mercado de trabalho onde também se 

determina o nível de emprego que, via função de produção, determinará a oferta de bens e 

serviços dessa economia.  

Os seguidores dessa linha teórica explicam o desemprego como conseqüência de 

fatores institucionais ou legais como fatores políticos (estabelecimento de salários mínimos) e 

a existência de sindicatos (que impediam que os salários caíssem). Esses fatores tornavam os 

salários reais rígidos à baixa, impedindo a auto-regulação dos mercados.  

O período em que o modelo clássico desfrutou de maior hegemonia foi justamente o 

final do século XIX e inicio do século XX, período marcado por crises de demanda, quando 

os mercados encontravam dificuldades para escoar sua produção, criando uma atmosfera 

pessimista com relação aos impactos da economia de mercado. 

O modelo clássico entrou em declínio em função da crise de desemprego dos anos 30, 

que comprometeu gravemente a sua credibilidade, agravada pelo fato do modelo não fornecer 
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alternativas aos formuladores de Políticas Públicas para combatér referida crise de 

desemprego, já que atribuía esse problema à rigidez salarial. Nesse contexto, diante da 

incapacidade do modelo clássico em fornecer uma resposta à crise, emerge o modelo 

keynesiano, que rompeu com o modelo clássico, criando um novo paradigma. 

O primeiro ponto em que Keynes contradiz a teoria clássica é com relação à 

determinação do nível de atividade. Para ele a demanda é o que determina a oferta, e não o 

contrário. O segundo ponto de ruptura é com relação ao nível de ocupação que seria 

determinado pelo produto e não pelos salários reais. Assim, o crescimento econômico levaria 

a um aumento do número de vagas oferecidas, reduzindo a taxa de desocupação. 

Keynes inverteu as relações de causalidade.  Os problemas de desemprego seriam 

resultado de restrições na dimensão macroeconômica, dessa forma, para aumentar a demanda 

por mão-de-obra era preciso fazer a economia crescer. 

Com relação à matriz tecnológica, no período entre o pós-guerra e meados da década 

de 1970, predominou a matriz taylorista-fordista. Esta se caracteriza, entre outros, por 

demandar trabalhadores sem qualificação profissional e desmotivados. Os empregados eram 

vistos como complemento das máquinas, os ritmos e as tarefas eram determinados em função 

dessa relação, portanto, a criatividade e motivação dos assalariados eram dispensáveis 

(RAMOS, 2003). 

A partir de meados de 1970, a crise do petróleo, agravada pelas maiores taxas de 

inflação e reduzidos impactos das tentativas de aquecimento da economia mediante as 

clássicas ferramentas monetárias e fiscais, emergiam como cenário da crise do modelo 

Keynesiano junto com a queda da matriz taylorista-fordista. A crise desse modelo deu origem 

a uma corrente que na verdade representava o retorno do pensamento econômico clássico.  

Os adeptos da nova teoria apontavam a fragilidade teórica dos argumentos 

keynesianos como motivo de sua crise, mas o que realmente justifica seu declínio é que o 

contexto histórico que o gerou tinha mudado. Emergiu também uma nova matriz tecnológica, 

que demandava trabalhadores mais qualificados e autônomos e a própria unidade de produção 

predominante no antigo contexto, a grande fábrica, que produzia uma oferta uniforme e que 

empregava grande quantidade de funcionários, foi substituída por unidades menores e mais 

funcionais. Diante disso as possibilidades de intervenção na economia mediante as clássicas 

ferramentas keynesianas ficaram esgotadas. 

Políticas de aquecimento se traduziam em desequilíbrios internos (elevação nas taxas 

de inflação) e externos. Obrigando-se a recorrer, portanto, novamente ao ideário clássico, que 
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previa soluções para o desemprego dentro do próprio mercado de trabalho, já que seus 

problemas seriam gerados por restrições internas. 

Esse novo paradigma se subdividiu em Liberal Radical (Estados Unido e Inglatérra) e 

Social Democrata (Europa Continental). O primeiro implementado por Reagan e Thatcher, 

respectivamente nos Estados Unidos e Inglatérra, buscava garantir a auto-regulação dos 

mercados, enfraquecendo os sindicatos e flexibilizando os salários. Essa alternativa funcionou 

naqueles países em que a economia era dinâmica o suficiente para permitir essa auto-

regulação sem grandes impactos sociais. A alternativa da Social Democracia apresentou uma 

estratégia menos ofensiva aos sindicatos e salários, pretendeu substituir as intervenções 

keneysianas por mecanismos que atuavam no mercado de trabalho e deram origem as 

primeira políticas sistematizadas de emprego. 

Atualmente, entende-se por Política Pública de Emprego e Renda, aquelas ações do 

Estado que afetam de forma direta ou indireta a oferta ou demanda por mão de obra, ou que 

afetam a oferta ou demanda por emprego. Não se incluem, portanto as políticas 

macroeconômicas e as alterações no marco legal/institucional que regulam o mercado de 

trabalho e nem as medidas que tendem a afetar a demanda de forma indireta e incerta, como 

fixação de salário mínimo. São portanto consideradas Políticas Públicas de Emprego e Renda 

aquelas que visam a criação de empregos públicos ou a qualificação profissional. Ambos os 

casos agem sobre o mercado de trabalho e sobre a população (oferta de trabalho). 

De forma geral as Políticas de Emprego e Renda se dividem em políticas passivas e 

políticas ativas. As políticas passivas visam reduzir o impacto do desemprego sobre a vida dos 

trabalhadores mediante transferência monetária ou reduzir a oferta de trabalho por meio da 

antecipação da aposentaria ou da expansão dos ciclos escolares. As Políticas Ativas de 

Emprego e Renda são aquelas que para elevar o nível de emprego atuam diretamente sobre os 

trabalhadores. 

A expansão dos ciclos escolares é uma ação relevante no contexto das Políticas 

Públicas de Juventude. A idéia desse tipo de intervenção é diminuir a pressão que os jovens 

exercem sobre a demanda por vagas de emprego no mercado de trabalho. Esse tipo de política 

atua também aumentando as chances de uma inserção bem sucedida no mercado de trabalho, 

reduzindo o subemprego e o emprego informal, já que os jovens permanecem mais tempo se 

educando e a qualidade da ocupação, assim como o nível de renda de um individuo, tendem a 

ser proporcionais ao seu nível de sua educação.  
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Entre as Políticas Ativas de Emprego, podemos citar a Formação Profissional, a 

Intermediação, o Apoio aos Micro e Pequenos Empreendimentos, Subsídios à contratação de 

Determinada População e a Criação Direta de Empregos pelo Setor Público.  

De acordo com o modelo Keynesiano, o mercado de trabalho ocupa uma posição 

subordinada ao modelo macroeconômico, e o nível de emprego será um desdobramento do 

nível de atividade. Portanto, as políticas ativas de emprego só poderiam ser efetivas se 

alinhadas ao crescimento econômico do país. Por exemplo, o desemprego poderia ser 

resolvido pelo lado da oferta de mão-de-obra através da qualificação profissional se fosse 

diagnosticado que o problema estivesse ligado à empregabilidade. Dessa forma, as 

intervenções na oferta de mão-de-obra, não teriam como objetivo a geração de uma demanda 

por empregos , mas de ajuste entre a demanda e a oferta já existentes. 

Por isso as Políticas de Qualificação Profissional devem ser desenhadas levando em 

conta os mercados de trabalho e as características locais. É necessário que se faça um 

diagnóstico que identifique se existe problema de empregabilidade, e em qual setor este 

problema se concentra. É importante também que as políticas de Qualificação Profissional 

estejam alinhadas às demais Políticas Públicas de Emprego e Renda que impactam a nível 

local, bem como às Políticas Econômicas, de Assistência Social e de Educação. 

  

5.3 Políticas Públicas de Emprego para os jovens: o que funciona 

 

Os problemas de desemprego juvenil têm várias dimensões que podem se manifestar 

de diferentes formas, a maioria deles, no entanto, são problemas de transição. Esses gargalos 

são relacionados a fatores como falta de informação sobre o mercado ou baixo nível de 

qualificação social e profissional, além disso, os jovens precisam de tempo para acumular a 

experiência e as habilidades necessárias para encontrar bons empregos e nem sempre eles 

dispõe desse tempo. Percebe-se que as condições da economia de uma forma geral afetam as 

condições de emprego, especialmente dos mais jovens, que como já vimos, são mais 

vulneráveis às oscilações econômicas. Portanto, para gerar uma mudança efetiva no mercado 

de trabalho dos jovens as políticas macroeconômicas, fiscais, financeiras, assim como as que 

atuam diretamente no mercado de trabalho são necessárias para ampliar o número de 

oportunidades de emprego. Apesar disso, as políticas e programas que atuam ampliando o 
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capital humano via educação formal ou formação profissional, podem fazer uma diferença 

significativa em termos de criação de oportunidades para os jovens.  

Os decisores políticos têm tomado uma série de medidas para a reforma dos mercados 

de trabalho que se destinam a melhorar as oportunidades de emprego, não só para a juventude, 

mas para a PEA de uma forma geral. Um exemplo é a Colômbia que em 1990 reduziu 

substancialmente o custo de demitir trabalhadores, por um lado, essa atitude aumentou a 

rotação dos trabalhadores do setor formal, mas também reduziu a duração dos períodos de 

desemprego, particularmente para os jovens e trabalhadores com níveis mais altos de 

educação (Banco Mundial, 2007). O Chile promoveu a fixação de salários para aprendizes 

abaixo do nível mínimo, assim, subsidiou a aprendizagem profissional no próprio trabalho e 

aumentou significativamente as oportunidades para jovens trabalhadores. Em países europeus 

de renda média, subsídios salariais para a juventude, quando bem orientadas e de duração 

limitada, parecem ter um grande efeito positivo sobre o emprego (Banco Mundial, 2007). O 

sistema de ensino de diferentes países também mostrou ser um diferencial para inserção dos 

jovens no mercado de trabalho. Essas ações, que visam modificar a dinâmica do mercado são 

necessárias, mas, se existe o problema de empregabilidade, devem ser complementadas por 

outras políticas ativas de emprego, principalmente qualificação social e profissional.  

As Políticas Ativas de Emprego também se mostraram pouco eficientes quando 

tomados de forma isolada. Durante a última década, algumas avaliações dessas políticas, 

incluindo as dirigidas à juventude, observaram o impacto da formação profissional, 

assistência na procura de emprego, salários e subsídios sobre a empregabilidade, encontrando 

resultados medianos e bastante decepcionantes, especialmente no que se refere aos jovens. 

Isso mostra que programas desse tipo não tem sido uma solução para o desemprego. Mas 

quando eles são cuidadosamente projetados, orientados e implementados, podem melhorar as 

perspectivas de emprego para alguns trabalhadores. O que se constatou, foi uma dificuldade 

de reverter as falhas da educação através da formação profissional. De acordo com algumas 

avaliações de impacto analisadas pela OIT (2008), os poucos exemplos de resultados 

positivos parecem ser limitados a programas abrangentes, em que a formação profissional é 

integrada a outros serviços como a complementação da educação formal, assistência na 

procura de emprego e serviços sociais. 

Aponta-se para dois problemas típicos dessas políticas, os altos custos e as 

dificuldades de reverter a situação de jovens muito vulneráveis. De certa forma, as Políticas 

Públicas de emprego tendem a excluir esses jovens mais expostos aos riscos, beneficiando 
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mais aqueles que já tem uma certa condição de conseguir um boa colocação no mercado de 

trabalho por conta própria. Para evitar esse problema é necessário identificar os jovens mais 

vulneráveis o mais rápido possível e atuar de forma especifica em cada caso. É importante 

também, em nome da eficiência e eficácia dos programas, garantir que eles resultem em 

ocupações reais de postos de trabalho, ou que subsidiem os jovens que optarem por uma 

qualificação de nível mais elevado à trilhar esse caminho.  

Em 2008 a OIT publicou um inventário onde procurou reunir vários exemplos de 

programas para a juventude em diversos países e apontar o que funciona e o que não funciona 

em cada tipo de país (desenvolvido ou subdesenvolvido) a partir de dados existentes sobre a 

avaliação de impacto dos mesmos. O modelo utilizado para classificar esses programas no 

inventário baseia-se em Godfrey (2003)
12

. Ele propõe uma dupla abordagem das políticas para 

resolver os problemas de emprego dos jovens desfavorecidos, aumentar a demanda por mão-

de-obra, ou promover a “integrabilidade” dos jovens vulneráveis. Esse último caso consiste 

basicamente no fornecimento de diversos ativos dos quais eles tenham sido privados, o que 

pode ser feito corrigindo ou neutralizando as falhas dos mercados de trabalho, de crédito e de 

formação; regulamentando o trabalho, promovendo a melhoria dos mercados e melhorando as 

competências dos jovens desfavorecidos. A partir dessa concepção de Políticas Públicas de 

Emprego para jovens, classificou-se os programas da seguinte forma: 

 

Catégoria 1:  Melhorar o funcionamento do mercado de trabalho para os 

jovens                                                                                                                                                                            

a) orientação e desenvolvimento de habilidades para a procura de 

emprego                                                                                                                                                                                             

b) subsidio aos salários                                                                                                                                                                                                                                                                                              

c) criação de empregos públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                

d) legislação anti-discriminação                                                                                                                                                                                                                                                                             

e) outros 

Catégoria 2: Ampliar as oportunidades para jovens empreendedores 

Catégoria 3: Programas de Qualificação dos Jovens                                                                                                                                                                                                                                                                         

a) Qualificação Profissional, incluindo aprendizagem                                                                                                                                                                                                                                                     

b)Alfabetização e noções básicas de matémática - alfabetização de jovens 

e adultos                                                                                                                                                                                                                          

c)Programa de "segunda chance" e de "equivalência"                                                                                                                                                                                                                                                                                             

d) outros 

                                                           
12

 GODFREY, Martin, 2003, “Youth Employment Policy in Developing and Transition Countries – Prevention 

as well as Cure” World Bank Social Protection Discussion Paper Series No. 0320, Washington D.C., World 

Bank 

(continua) 
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Catégoria 4: Melhorar o funcionamento dos sistema de qualificação para 

os jovens                                                                                                                                                     

a) informação                                                                                                                                   

b) crédito (individual ou para empreendimentos)                                                             

c)  incentivos financeiros (subsídios, financiamentos)                                                          

d) outros  

Catégoria 5: Programas voltados a reduzir o impacto da segregação 

espacial dos jovens mais vulneráveis                                                                                

a) transporte                                                                                                                                  

b) outros 

Catégoria 6: Aprimorar as regulações do mercado de trabalho em 

beneficio dos jovens                           

Catégoria  7: Programas que promovem oportunidades de emprego no 

exterior 

Catégoria  8: Programas de intervenção multi-focalizada 

Catégoria 9: Outros 

Quadro 3: Catégorias dos Programas Analisados Pela OIT 

OIT, 2008. (tradução nossa) 

 

O inventário tomou por base cento e setenta e dois programas dessas nove catégorias 

para avaliar o impacto das intervenções e sua efetividade. Três, das nove catégorias, não 

apresentaram um número de casos suficientes para permitir conclusões sobre seu 

funcionamento. Em algumas catégorias percebeu-se problemas na qualidade da avaliação de 

impacto dos programas sendo que os resultados puderam se avaliados e apenas quatro 

catégorias: catégoria 1 (melhorar o funcionamento do mercado de trabalho para os jovens), 

catégoria 2 (ampliar as oportunidades para os jovens empreendedores), catégoria 3 (programa 

de qualificação dos jovens) e a catégoria 8 (Programas de intervenção multi-focalizada). As 

conclusões foram as seguintes. 

Na catégoria 1, dos programas que visam melhorar o funcionamento do mercado de 

trabalho foram avaliados 22 dos 35 programas incluídos no relatório. Os programas de 

subsidio aos salários geralmente apresentaram impactos positivos com relação ao emprego 

dos jovens em fase transição. No entanto, os impactos medidos para países em 

desenvolvimento não foram suficientemente testados.   A criação de empregos públicos, na 

maior parte dos programas, não focaliza exclusivamente o público jovem e seus impactos 

variaram conforme o país. Entretanto, as intervenções focadas no aconselhamento e 

treinamento para busca de emprego, se mostraram positivas em diversos estudos 

internacionais, se destacam principalmente quando se leva em conta os custos. Porém, os 

dados desses programas no inventário não foram suficientes para comprovar a eficácia desse 

(conclusão) 
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tipo de intervenção. O único programa desse tipo com avaliação de impacto foi o Programa de 

Inserção para a Juventude de Portugal (Inser Jovem). O programa inglês “Restart” que 

também oferece assistência na busca do emprego (apesar de estar classificado na catégoria de 

outras intervenções) também tem resultados de avaliações válidas. No entanto os resultados 

desses dois programa foram contraditórios o que reforça a teoria de que o sucesso de qualquer 

intervenção depende muito da forma como é concebida e implementada, bem como do 

contexto em que opera. 

A catégoria 2 trata dos programas que visam aumentar as chances para jovens 

empreendedores. Os resultados encontrados para esses programas foram, geralmente, 

positivos, deixando dúvidas, porém, com relação a eficiência dos custos e impactos de longo 

prazo. O acesso ao crédito e o acompanhamento dos empreendimentos se mostraram como 

fatores determinantes do sucesso desse tipo de programa. 

A catégoria 3, “treinamento das habilidades dos jovens”, é a mais popular entre os 

programas para a juventude. No entanto, a avaliação desse programas não tem se mostrado 

satisfatória, dos 111 programas incluídos no inventário apenas 22 tinham sido rigorosamente 

avaliados. Dentro dessa catégoria estão os programas de formação profissional e aqueles que 

visam oferecer uma segunda chance aos jovens desempregados. É importante ainda distinguir 

os programas que só oferecem a formação profissional daqueles que incluem, além desta, 

outros tipos de intervenções.  

O grupo de programa “formação profissional” ,não inclui o ensino formal, cobre 

apenas as ações de formação e programas de aprendizagem. Alguns programas no inventário 

foram concebidos para estimular a preparação para o trabalho, enquanto outros oferecem um 

amplo leque de serviços que incluem qualificação profissional e treinamento no trabalho. Em 

muitos casos, os governos são os prestadores diretos de formação, enquanto outros são abertos 

ao setor privado, fomentando assim a concorrência entre as instituições de formação. A 

avaliação da formação profissional mostrou resultados mistos variando entre regiões, sexo e 

idade. Os resultados do inventário indicam que os melhores resultados da formação 

profissional foram em países em desenvolvimento ou em transição. Além disso, programas 

nesses grupos de países tendem a ser mais baratos, o que melhora ainda mais seu desempenho 

em relação aos outros. 

As análises em economias menos desenvolvidas sugerem um resultado melhor do que 

nos países desenvolvidos. Seis de oito programas avaliados demonstraram impacto positivo 

no mercado de trabalho para os participantes. Entre os programas com impacto positivo sobre 
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o emprego, a magnitude do efeito sobre a empregabilidade variou de um mínimo de 6 % na 

Hungria e um máximo de 57% na Bósnia-Herzegovina. Esta variedade é determinada, 

principalmente, por sexo e nível de ensino, os participantes do sexo feminino e a baixa 

escolaridade tendem a obter maiores ganhos a partir dos programas do que os participantes do 

sexo masculino e as pessoas com diplomas universitários. Em alguns casos, embora não em 

todos os programas, também se percebeu um efeito positivo sobre o salário. Análises de 

custo-benefício realizadas no Brasil concluíram que os programas eram eficientes. 

Programas de “segunda chance” e de “equivalência” são aqueles intervenções que 

buscam elevar o nível de educação dos evadidos da escola, até um nível que seja equivalente 

ao que o indivíduo teria atingido se não tivesse abandonado à escola. 

Apenas 3 das 8  intervenções de “segunda chance” no inventário, tinham avaliações de 

impacto, todos em países desenvolvidos. O Programa dinamarquês “Youth Unemployment 

Program” com o objetivo de reforçar as possibilidades de emprego para os jovens 

desempregados de baixa escolaridade e proporcionar motivação para eles voltarem para a 

escola, apresentou um pequeno, mas positivo, impacto de curto prazo sobre o emprego. No 

entanto, esse impacto é explicado em grande parte devido a um aumento na taxa de transição 

do desemprego para o ensino e não para o emprego, não há dados sobre a eficiência com 

relação aos custos. Sobre o programa americano “JOBSTART Demonstration” dois tipos de 

avaliação apontaram resultados diferentes. Esse programa foi implementado em meados da 

década de 1980 e visava os jovens evadidos do sistema escolar, com pouca habilidade de 

leitura. Uma abordagem mais ampla, à nível nacional, mostrou resultados relativamente 

decepcionantes, as taxas de emprego entre os participantes não superaram consistentemente as 

taxas do grupo de controle, os efeitos dos ganhos eram insignificantes ou negativos e os 

ganhos líquidos para os participantes foram superados pelos custos do programa. No entanto, 

uma avaliação específica do “JOBSTART” em San Jose concluiu que o programa resultou em 

ganhos substanciais para os participantes locais. 

A última catégoria avaliada foi a catégoria 8 (programas multi-focalizados), que trata 

dos programas que oferecem serviços variados e integrados. Estes programas envolvem uma 

combinação de formação (qualificação social e profissional), assistência na procura de 

emprego, estímulo ao empreendedorismo, e uma gama de outros serviços relacionados à 

promoção de ativos sociais e da empregabilidade dos jovens. Essas intervenções foram as 

mais avaliadas entre todas as intervenções analisada. O inventário tem documentadas 34 
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avaliações de impacto líquido, 14 em países em desenvolvimento e 20 nas economias 

industrializadas.  

Esses programas começaram a surgir nos países em desenvolvimento a partir da 

década de 1990, com o pioneiro “Jóvenes”, do Chile. Dos 34 programas analisados, 22 

apresentaram resultados positivos, ou seja, 62%. Apesar de serem programas caros, a 

avaliação da relação custo-benefício também pareceu positiva. No entanto os custos para o 

governo podem ser mais baixos quando as empresas cobrem os custos de treinamento no 

trabalho e quando os prestadores de serviços são selecionados através de licitação. Outra 

constatação interessante é de que os resultados são piores nos países mais desenvolvidos, 

principalmente por causa dos custos, que costumam ser mais altos nesses países.  

Ainda de acordo com o inventário da OIT, características especificas parecem fazer 

com que as Políticas Ativas de Emprego para Jovens funcionem. No que tange os objetivos e 

metas do Programa Poupança Jovem destacam-se as seguintes.  Os programas que prestam 

assistência na procura de emprego mostraram-se como os mais eficientes, portanto, fica claro 

que as ações de intermediação são importantes. Outra característica apontada como 

diferencial é a provisão de serviços de forma integrada. As diversas dificuldades enfrentadas 

pelo jovem na transição entre sistema escolar e mercado de trabalho exigem intervenções em 

várias áreas e os estudos mostram que quando essas diversas ações são realizadas de forma 

integrada, as chances de sucesso do programa são maiores. A mobilização e envolvimento do 

setor privado e da comunidade local, também parecem ajudar, principalmente no referente à 

intermediação, para conectar as qualificações às demandas do mercado de trabalho local. Os 

parceiros do programa bem como autoridades de todos os níveis devem ser envolvidos. Por 

último, tem-se a necessidade de focalização do público alvo e da adequação das ações do 

programa às características e especificidades dos beneficiários e às características e 

especificidades locais.  

 

5.4 Políticas de Emprego e Renda para a Juventude no Brasil 

 

Alguns autores apontam para evidências na focalização da juventude em Políticas 

Públicas desde a década de 1970, no entanto, só recentemente o discurso de Políticas Públicas 

voltadas para a esse público foi assumido explícita e intencionalmente.  As primeiras ações 

governamentais voltadas para jovens foram motivadas por uma espécie de saneamento social, 
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baseado na visão de juventude que se relaciona à transgressão e a rebeldia. Hoje as políticas 

públicas para os mesmos abrem espaço para formas mais democráticas levando em conta 

inclusive o direito de representação dos próprios jovens no desenho e na gestão das políticas 

que lhes tenham como sujeitos. A visão predominante é de que as políticas para juventude 

devem tratar de todos os temas que interessam à juventude, no intuito de garantir seus direitos 

e promover o protagonismo juvenil, sem desconsiderar a existência das múltiplas 

individualidades, que caracterizam a população jovem 
13

. 

 Embora não seja condição suficiente para a construção de uma política pública, a 

existência de instrumentos legais se faz necessária para subsidiá-las, ou ao menos para colocar 

certos assuntos na agenda governamental. O Brasil, em 1927, teve seu 1º Código de Menores. 

Orientado pela idéia de “saneamento social”, o também conhecido como Código Mello Matos 

baseava-se na “moralização do indivíduo e na manutenção da ordem social, propondo para 

sua concretização a criação de mecanismos que protegessem a criança dos perigos que a 

desviassem do caminho do trabalho e da ordem” (Cruz Neto, 2001 apud Abromovay)
14

. O 

jovem pobre, era visto como um potencial infrator, que deveria ser reconduzido às malhas do 

sistema. Esse código foi extinto no final da década de 70, mas até então foi o que guiou as 

ações do governo voltadas para juventude. Ao ser extinto, foi substituído por um novo código 

de menores, a lei nº 6.697 de 1979. 

Já em 1990, foi publicado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 

produziu indiscutível avanço no trato de crianças e adolescentes. Embora ainda não tenha sido 

viabilizada a totalidade de equipamentos públicos que permitam aplicar a lei de forma 

integral, esta contribuiu para a garantia dos direitos e deveres da criança e do adolescente, 

principalmente ao incorporar o conceito de cidadania, inserindo estes como sujeitos de direito 

na esfera pública.  

O ECA serve como referencial legal para a formulação de políticas públicas para 

crianças (0 a 12 anos) e para adolescentes (12 a 18 anos). No entanto os jovens de 18 a 24 

anos continuaram sem um marco legal que os protegessem e subsidiasse Políticas Públicas 

voltadas especificamente para essa faixa etária. Se não há uma lei que especifique os direitos 

                                                           
13

 CEPAL, 2000; RodrÌguez, 2002; entre outros apud ABRAMOVAY, M. ; CASTRO, M. . Por um novo Paradigma 

do fazer políticas - políticas de/para/com juventude. Revista Brasileira de Estudos da População, São Paulo, v. 

19, p. 143-176, 2002. 

14
 CRUZ NETO, Otávio. “Nem soldados Nem inocentes: juventude e tráfico de drogas no Rio de Janeiro”. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2001. 
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de determinado público, não podemos falar em medidas de proteção em caso de violação 

desses direitos. 

Contudo, a Constituição do Brasil, considera os jovens de 18 a 24 anos como 

portadores de maior idade, ou seja, adultos. Dessa forma, o aparato legal que orienta as 

Políticas Públicas para esse público é o mesmo que subsidia os direitos de qualquer pessoa 

com mais de 18 anos, não levando em conta as características específicas daquela faixa etária. 

Muito se fala na formulação de um Estatuto da Juventude, mas enquanto ele não se 

concretiza, as Políticas Públicas para jovens se apóiam basicamente no artigo 6º da 

Constituição de 1988. “Art. 6
o
 São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à matérnidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.”  

As primeiras ações do Governo Federal voltadas para o público jovem foram 

orientadas pela lógica do Código Mello Matos. Em 1941, foi criado o Serviço de Assistência 

ao Menor (SAM), que era baseado na lógica da tutela e que estava de acordo com o Código de 

Menores. Em 1964 o governo militar criou a Política Nacional de Bem-Estar do Menor 

(PNBEM), gerida pela FUNABEM (Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor), que 

substituiu o SAM, mas não alterou a lógica da intervenção. 

Segundo estudo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL 

(2000), entre 1950 e 1980 as políticas enfatizavam a área da educação e do uso do tempo 

livre, que acabou beneficiando mais os jovens já incluídos ou dos estratos sociais médio e 

médio alto. Os anos 50 foram marcados pela lógica desenvolvimentista e isso refletiu nos 

planos do governo para os jovens com políticas voltadas para a profissionalização, ocupação 

produtiva do tempo livre e educação. A idéia era que os jovens se tornassem adultos 

produtivos capazes de sustentar e promover o desenvolvimento nacional. 

Nos anos 60, sob a regime militar prevaleceram políticas voltadas ao controle, 

conforme a Lei de Segurança Nacional. Durante os períodos de ditadura, não só no Brasil, 

mas em toda a America Latina, as políticas que impactavam a juventude, tendiam a realizar 

uma função de controle político-ideológico. Essa foi também a lógica dos anos 70 e 80. 

Entretanto essa lógica de controle não representou, necessariamente, uma ruptura com a 

lógica da tutela que subsidiou as primeiras iniciativas do governo, o que mudou foram 

basicamente as formas como se realiza esse controle.  

Já no final dos anos 80 a aténção se voltou para os jovens marginalizados e para as 

relações entre juventude, drogas e violência. Essa orientação com ênfase nas drogas e na 
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violência, juntamente à questão do emprego são o foco das atuais Políticas Públicas para 

Jovens.  

A partir do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) as políticas de Juventude 

passam a assumir um papel de maior relevância na agenda nacional com o surgimento de 

ações do governo federal em parceria com Estados, Municípios e Organizações da Sociedade 

Civil. No entanto, essas ações ainda eram fragmentadas e com pouca consistência conceitual e 

programática. 

 Desse momento em diante pode ser notada uma preocupação mais sistemática do 

governo com a questão da juventude e, já no governo de Lula, teve início a discussão de uma 

Política Nacional de Juventude com o objetivo de elaborar um Plano Nacional de Políticas 

Públicas de Juventude e o Estatuto dos Direitos da Juventude.  

Em 2003, foi lançado o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para 

Jovens. Essa foi a primeira ação efetiva do governo Lula voltada para os jovens. Hoje, de 

acordo com o Guia de Políticas Públicas de Juventude, publicado pelo governo federal em 

2006, existem pelo menos 19 programas federais voltados especificamente para esse público: 

Projeto Agente Jovem, Programa Bolsa-Atleta, Programa Brasil Alfabetizado, Programa 

Escola Aberta, Programa Escola de Fábrica, Programa de Melhoria e Expansão do Ensino 

Médio (Promed), Programa Juventude e Meio Ambiente, Programa Nossa Primeira Terra, 

Programa Cultura Viva, Programa de Integração de Educação Profissional ao Ensino Médio 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), Programa Nacional de Estimulo ao 

Primeiro Emprego (PNPE), Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), Programa 

Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM),Projeto Rondon, Programa Pronaf 

Jovem, Programa Universidade para Todos (ProUni) , Programa Saberes da Terra, Programa 

Segundo Tempo e Projeto Soldado Cidadão. No âmbito das políticas de emprego destacam-se 

o Programa Escola da Fábrica, o Programa Nacional de Estimulo ao Primeiro Emprego e o 

Pró-Jovem, que estão explicados no quadro abaixo. 
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Programa Escola da Fábrica  

Possibilita a inclusão de jovens de 16 a 24 anos no mercado de trabalho por meio 

de cursos de iniciação profissional oferecidos no próprio ambiente das empresas. O 

Programa tem como finalidade estimular o ingresso e a permanência dos jovens na 

educação básica regular e envolver o setor produtivo na formação desses jovens, aliando 

responsabilidade social à necessidade da indústria de contar com trabalhadores 

qualificados. É realizado por meio de parcerias, (ONGís, OSCIPís, prefeituras, fundações, 

cooperativas, escolas técnicas) que ficam responsáveis pela produção técnico-pedagógica, 

pelo acompanhamento dos alunos, pelo treinamento dos instrutores e gestão das unidades 

formadoras dentro das empresas, incluindo a avaliação e certificação dos estudantes. Já as 

empresas viabilizam a infra-estrutura (sala, mobiliário, quadro, giz), contratam 

funcionários como instrutores e fornecem alimentação, transporte e uniforme aos alunos. 

Os cursos são direcionados para as vocações de cada região e as entidades parceiras do 

programa devem acompanhar seus alunos por dois anos. Como incentivo, o Ministério da 

Educação repassa aos alunos R$ 150 por mês durante a realização do curso. 

 Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE) 

Foi criado em 2003 com o objetivo de reforçar a qualificação sócio-profissional 

para assegurar a inclusão social e a inserção do jovem no mercado de trabalho. O PNPE 

aténde jovens de 16 a 24 anos, desempregados e integrantes de famílias com renda mensal 

per capita de até meio salário mínimo. Pessoas com deficiência, mulheres, afro 

descendentes, indígenas e ex-presidiários têm prioridade no aténdimento. O PNPE é 

composto por seis modalidades, entre elas, o Consórcio Social da Juventude, o 

Empreendedorismo Juvenil e o Jovem Aprendiz. O Consórcio Social da Juventude oferece 

aos jovens a oportunidade de aprender disciplinas gerais e capacitação profissional 

específica durante quatro meses. Para frequentar as atividades, os jovens recebem vale-

transporte e uma bolsa-auxilio no valor de R$ 150. 

 Empreendedorismo Juvenil  

Estimula e fomenta a geração de oportunidades de trabalho, negócios, ocupação, 

inserção social, organização e visão empreendedora da juventude, por meio de parcerias 

com instituições nacionais e internacionais de apoio aos jovens. 

Jovem Aprendiz 

É uma oportunidade para jovens de 14 a 24 anos aprenderem um ofício ou 

profissão com contrato de trabalho determinado. As grandes e médias empresas qualificam 

profissionalmente jovens por meio do Sistema S ou entidades especializadas.  

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem)  

È destinado aos jovens de 18 a 24 anos, que não têm carteira profissional assinada 

e que terminaram a 4 série, mas não concluíram a 8 série do Ensino Fundamental. O curso 

proporciona aos jovens a conclusão do Ensino Fundamental, o aprendizado de uma 

profissão e o desenvolvimento de ações comunitárias.      Ao longo de 12 meses, os alunos 

têm aulas das disciplinas próprias do Ensino Fundamental, cursos de língua inglesa, de 

informática básica e recebem qualificação profissional inicial adequada às oportunidades 

de trabalho de sua cidade. Os jovens recebem um incentivo mensal de R$ 100, desde que 

cumpram 75% da frequência às aulas e demais atividades previstas. Ao final do curso, os 

jovens são submetidos a uma avaliação nacional para receberem os certificados de 

conclusão do Ensino Fundamental. 

Quadro 1: Política Públicas Federais para a Juventude que Atuam no Âmbito das Questões de Emprego 

Fonte: Guia de Política Públicas de Juventude, 2006 

 

Do ponto de vista metodológico, o Pró Jovem é o que mais do Poupança Jovem, mas 

os outros dois apresentam algumas características interessantes que podem ser levadas em 

conta na formulação da estratégia de intervenção do programa com relação aos alunos do 3 

ano, que são mais direcionados à qualificação profissional. Dentre estas questões destacam-se 

a parceria com empresas e o empreendedorismo. 
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Ainda de acordo com o Guia de Políticas Públicas de Juventude podemos afirmar que 

o Governo Federal, para a elaboração e implementação de suas Políticas Públicas, atualmente 

considera a juventude como uma condição social, e os jovens, como sujeitos de direito. Essa 

nova concepção que norteia as Políticas Públicas Federais é subsidiada pelas noções de 

oportunidades e diretos. Oportunidades para adquirir capacidades como o acesso à educação, 

à qualificação profissional e à cidadania, oportunidades para utilizar capacidades como o  

acesso ao mercado de trabalho, ao crédito, à renda, aos esportes, ao lazer, à cultura e à terra; e 

garantia de direitos através da oferta de serviços que garantam a satisfação das necessidades 

básicas do jovem e as condições necessárias para aproveitar as oportunidades disponíveis. 

Pode-se dizer que de uma forma geral as Políticas Públicas voltadas para a juventude 

visam intermediar a transição dos jovens entre a infância e a maturidade e entre sistema 

escolar e o mercado de trabalho; seja evitando o envolvimento dos mesmos com drogas e 

violência, estimulando a conclusão do ensino médio ou promovendo a qualificação social e 

profissional dos mesmos.  

 Para a realização de qualquer ação voltada à juventude, é preciso em primeiro lugar, 

ter consciência de que a definição do seu público alvo será baseada em conceitos socialmente 

construídos e, portanto, não serão conceitos definitivos. d, o próprio ato de definir um público 

alvo para determinada Política Pública, formulada para intervir sobre questões típicas dos 

jovens, pode influenciar a conceituação de juventude naquela sociedade. Outro aspecto 

importante é que essas Políticas Públicas não atuam apenas sobre os jovens, de forma isolada, 

mas sobre universos relacionais: jovem e adulto, jovem e mercado de trabalho, jovem e 

participação, jovem e sociedade, entre outros. 

Na opinião de Branco (2005), que também analisou a pesquisa “Perfil do Jovem 

Brasileiro”, existe a necessidade de realização de determinadas ações por parte do poder 

publico. Ele ressaltou a visão de que o trabalho deve ser considerado um direito da juventude 

e defendeu a formulação de Políticas Públicas no intuito de garantir o trabalho para os jovens. 

Apontou para as dificuldades de elevar o número de empregos para os mesmos por meio de 

subsídios salariais e ao mesmo tempo, sugeriu alternativas que não limitassem as Políticas 

Públicas de Emprego e Renda para os jovens pelo retardamento do ingresso no mercado de 

trabalho e nem pela insistência em apenas procurar inserir os jovens no mercado formal ou 

atividades diretamente subordinadas à agregação de mais valor mercantil. 

Dessa forma para intermediar a transição dos jovens entre o sistema escolar e a sua 

inserção na população economicamente ativa propondo 
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[...] ao trabalho associativo e ao cooperativismo; o trabalho social em áreas 

como saúde, educação cultura, lazer, esporte, turismo, comunicação; o estimulo à 

iniciativas empreendedoras com acesso ao microcrédito e à capacitação especifica 

para isso; o apoio à práticas de economia solidária e de cooperativas urbanas; e, no 

meio rural, além da garantia do acesso à terra, o apoio à agricultura famíliar, a 

produção artesanal local e regional, ao turismo rural, entre outras que não ficassem 

restritas ao trabalho agrícola. (BRANCO, Martoni. 2005) 

 

Branco (2005) ainda chamou a aténção para a necessidade de combinar essas ações 

com a elevação da escolaridade, seja através do aumento da conclusão dos ciclos regulares de 

educação, ou por meio do fornecimento de oportunidades de qualificação profissional. E a 

partir de suas conclusões sobre os resultados da pesquisa, varias vezes citada, ele expôs 

algumas propostas. Em primeiro lugar, ele aponta a necessidade de buscar uma trajetória de 

crescimento sustentado, já que parte do problema do desemprego é em função da economia 

que não cresce o suficiente para gerar tantas vagas quantas são demandadas anualmente. O 

trabalho, a cultura e o lazer devem ser vistos como um direito dos jovens com mais de 16 

anos, aos quais também devem ser assegurados o acesso à educação básica, à educação 

profissional de caráter complementar e não substitutivo. Por isso as atividade de qualificação 

voltadas para os jovens, devem preocupar-se em não comprometer as atividade de educação e 

devem ser concebidas no intuito de acompanhá-los em sua trajetória no mundo do trabalho e 

da educação. Deve-se concentrar na elevação da escolaridade respeitando as especificidades 

da juventude e das atividades econômicas em cada região geográfica e nos espaços do campo 

e da cidade. Tem que construir condições de igualdade de oportunidades para aténder à 

diversidade juvenil de classes, gênero, raça e portadores de necessidades especiais, bem como 

para jovens de grupos em situação de vulnerabilidade e risco social. 

 Ainda de acordo com Branco (2005) é necessária a articulação das ações de educação 

profissional e básica, e também a articulação das políticas de educação e formação 

profissional com aquelas voltadas a geração de trabalho e renda. Também por isso é útil, 

portanto que estejam envolvidos a sociedade civil, os governos, os sindicatos e os 

empresários, para ampliação das oportunidades. 
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5.5 A transição entre sistema escolar e o mundo do trabalho. Sistemas de formação 

profissional e nível secundário no Mundo e no Brasil 

 

Convém nesse momento analisar o sistema de formação profissional em alguns países 

seja para servir como inspiração para a formulação de políticas na área, ou simplesmente 

como fonte de sugestões para o dimensionamento de programas ou ações específicas. A 

juventude é um momento de transição, é quando a maioria das pessoas começam a trabalhar, a 

receber salário, a votar, alguns saem de casa, é o momento que começam a se tornar 

independentes e a se auto sustentar. É claro que as características dessa fase apresentam 

variações entre um jovem e outro. Alguns podem já ter filhos para cuidar enquanto outros 

nunca formarão um lar próprio e permanecerão morando com suas famílias; alguns podem ter 

começado a trabalhar em uma idade muito precoce enquanto outros nunca participarão da 

PEA. No entanto, de forma geral, a educação e a qualificação social e profissional tem papel 

fundamental para garantir o sucesso dessa transição. Em muitos países, a demanda por 

trabalhadores qualificados aumentou significativamente, como resultado da globalização, dos 

avanços na tecnologia e das mudanças na organização do trabalho. A falta de qualificação ou 

a qualificação inadequada tende a reduzir a empregabilidade, aumentando o risco de que 

aqueles com menor nível de educação formal ou de qualificação sejam marginalizados e sua 

competitividade certamente será prejudicada. Dessa forma, fica claro que desenvolver nos 

jovens sua empregabilidade é essencial para uma inserção bem sucedida na sociedade e no 

mercado de trabalho, de forma que possam desfrutar de perspectivas positivas de futuro. 

Existem basicamente dois sistemas de educação no que diz respeito a sua interface 

com o mundo do trabalho: sistemas baseados na educação formal e sistemas baseados na 

aprendizagem no trabalho.  

Baseando-se em educação, o sistema sequencial é o mais comum. Pode ser encontrado 

tanto em países desenvolvidos, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Este sistema se 

caracteriza pela formação profissional especifica na escola. Só depois os alunos são treinados 

no trabalho, e se inserem no mercado. O sistema de ensino baseado em formação profissional 

na escola tem vindo a ser identificado como o "sistema francês", embora não exista um 

sistema escolar unificado no país. Nestes casos, tem-se um plano de estudos amplo, que se 

encontra mais próximo da educação formal de uma forma geral, do que da formação baseada 
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no trabalho, mesmo que em alguns casos incluam experiências laborais, os jovens não se vêm 

em situações da vida real. 

Em outro extremo temos os sistemas baseados no trabalho. Estes têm a vantagem de 

proporcionar uma experiência laboral concreta, porém permitem pouca flexibilidade 

individual e as qualificações adquiridas tendem a ser muito específicas para cada empresa. 

Tem-se ainda o sistema misto, que combina a aprendizagem no trabalho com a 

educação na escola. Um exemplo é sistema dual alemão, embora este apresente uma série de 

particularidades, principalmente o fato de que a escolha profissional se inicia ainda na fase da 

infância, quando os pais e professores, com base nas notas e no comportamento das crianças 

escolhem a direção que cada aluno seguirá. Esse decisão é tomada ao fim da quarta série e a 

partir daí os alunos são encaminhados para as chamadas escolas secundárias.  

As escolas secundárias são de três tipos: Hauptschule, Realschule e Gymnasium. Na 

Hauptschule, os alunos recebem uma formação geral básica que normalmente tem duração de 

cinco a seis anos. Após sua conclusão, o aluno está habilitado a frequentar um curso nas 

escolas profissionalizantes (Berufschulen), para exercer um ofício na indústria ou na 

agricultura.  A Realschule, assim como a Hauptschule, também oferece uma formação geral 

básica, com a diferença de habilitar para os cursos mais adiantados nas escolas 

profissionalizantes. Normalmente tem duração de seis anos. O Gymnasium, que tem duração 

de nove anos, propicia uma formação mais aprofundada. Concluindo o Gymnasium, o aluno 

poderá obter o certificado chamado Abitur, que habilita o jovem a frequentar um curso em 

uma universidade de sua escolha, de acordo com suas notas. Isto é, os alunos com as melhores 

notas têm preferência nas faculdades e nas escolhas de profissões mais especializadas, como 

por exemplo, medicina. O diploma Abitur pode ser comparado ao Vestibular brasileiro.  

Nas escolas profissionalizantes (Berufschulen) o jovem é preparado para o exercício 

de uma profissão oficialmente reconhecida. A formação teórica se dá na escola através das 

aulas, um a dois dias por semana; a formação prática é feita no posto de trabalho (empresa ou 

oficina), três dias por semana. Os cursos têm duração de dois a três anos e o estágio é 

remunerado, sobretudo para os jovens vindos da Hauptschule e da Realschule. Há muitos 

casos de alunos que cursaram o Gymnasiun e possuem o diploma Abitur, que optam por uma 

formação deste tipo. 

Um ponto negativo desse sistema é a escolha precoce das possíveis direções de 

carreira dos jovens. Mas existem outros sistemas duais mais flexíveis que o alemão. Uma 

característica importante comum a esses é que a maioria dos alunos qualificados pelo sistema 
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dual, recebem treinamento prático dentro das empresas, antes de se converterem em 

trabalhadores profissionais. 

Geralmente, países com o sistema dual apresentam melhores condições de mercado de 

trabalho para jovens, isto foi o que mostrou a pesquisa da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico OCDE citada por O’HIGGINS (2001). 

 

Coeficiente da taxa de desemprego juvenil (15 a 24 anos) com relação ao 

desemprego de adultos (25 a 54 anos) em países da OCDE, 1998 

 

Gráfico 3: Coeficiente da Taxa de Desemprego Juvenil (15 a 24 anos) com relação ao desemprego de adultos (25 

a 25 anos) em países da OCDE, 1998 

Fonte: O’Higgins, 2001 

 

Segundo O’Higgins, o que explica esses resultados é a relação entre as empresas e o 

sistema educacional e não a educação no trabalho em si. Experiências de educação no 

trabalho, com pouco vínculo com o sistema educacional (Estados Unido e Reino Unido), 

também não apresentaram resultados muito positivos, assim como os que privilegiam a 

educação formal (principalmente França e Itália). 

O primeiro contato dos jovens com o mercado de trabalho, normalmente, acontece por 

meio de algum sistema de aprendizagem, ou alguma forma de estágio. A juventude precisa 

adquirir habilidades, conhecimentos, competências e atitudes que lhes permitam encontrar 
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trabalho e para lidar com um mercado exigente e imprevisível. Porém, existem várias formas 

de promover essa qualificação. A questão é definir qual ou quais são as melhores formas. 

Sabemos que o aprendizado se relaciona com a educação formal e que essa ligação 

pode acontecer de diversas formas. No sistema alemão, por exemplo, tem-se o sistema dual. 

Uma outra forma é incorporar a qualificação técnica ao currículo escolar do ensino médio, 

esse sistema tem sido adotado em muitos países, embora não exista em nenhum pais um 

sistema unificado, em que todos alunos sejam qualificados dessa forma. Geralmente, é uma 

opção do aluno continuar o ensino acadêmico ou ingressar num ensino técnico. 

O importante é que a qualificação profissional seja suficiente para subsidiar os 

trabalhadores no sentido de possibilitar a aquisição de habilidades cognitivas que permitam 

que eles estejam aptos a pensar, serem críticos e resolver problemas de forma inteligente ativa 

e participativa. 

Este capítulo remete à importância da participação das empresas no processo de 

transição para o mercado de trabalho no que se refere ao sucesso das atividades de formação 

profissional. O Poupança Jovem não interfere no sistema de ensino brasileiro, mas trabalha 

com alunos do nível médio, que é o momento crucial de decisão sobre o futuro individual no 

mercado de trabalho e o responsável por essa decisão é o próprio aluno. O Programa pretende 

intervir na vida dos jovens, orientando e fornecendo subsídios que os auxiliem na escolha e no 

percurso do caminho que eles escolheram, ou pelo menos no início desse caminho, permitindo 

que os alunos sejam capazes de continuar por conta própria após o desligamento do programa, 

se esta for a sua vontade. Dessa forma, a parceria com empresas e universidades, ou com 

instituições, poderiam ser interessantes para articular cursos de qualificação com a inserção no 

mercado de trabalho ou com a inserção em cursos de nível tecnológico ou superior. 

 

5.6 Políticas de Qualificação Profissional 

 

A qualificação profissional é um conceito complexo e difícil de ser explorado até que 

se esgotem todos os fatores que a definem e a influenciam. A dimensão epistemológica realça 

o papel do trabalho na construção de conhecimento (não só técnico, mas também social). Já a 

dimensão social e política põem em evidência os processos e mecanismos, marcados por 

relações conflituosas, que são responsáveis pela produção e apropriação de tais 

conhecimentos. Por fim a dimensão pedagógica se refere mais diretamente ao processo de 
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construção, transmissão e acesso de conhecimentos, quer estes se efetivem por procedimentos 

formais ou informais (MTE 2003). 

As demandas por qualificação profissional sofreram mudanças profundas nas ultimas 

décadas, como já foi descrito anteriormente, muito se deu em função das mudanças nos 

paradigmas (modelos teóricos para explicar e intervir na economia e nas matrizes 

tecnológicas). São as transformações recentes nos setores produtivos e de serviços que  sendo 

articuladas à globalização da economia, impõe novos desafios à formação profissional. Uma 

visão mais abrangente da relação entre matriz tecnológica, visão de mundo e qualificação 

profissional, trata das relações de causa e efeito entre o progresso técnico, expresso sob a 

forma de inovações tecnológicas, as mudança nos conteúdos e processos de trabalho e  a 

qualificação profissional. 

Essa abordagem tem provocado a produção de extensas e repetitivas listagens de 

atributos desejáveis dos “novos” trabalhadores, no âmbito das cognições especificas ou na 

esfera das atitudes e dos comportamentos. Levou também à uma forte pressão sobre o sistema 

educacional para que se desenvolva a educação básica de qualidade e, mais recentemente, 

exige também o desenvolvimento da educação profissional. 

No entanto, esta relação linear (novas tecnologias e novas exigências de qualificação) 

sozinha não é suficiente para explicar as novas demandas do mercado de trabalho, que se 

explicam também pela relação social que a institui e manipula. Dessa forma, podemos dizer 

que a questão central é baseada no trinômio: educação, qualificação profissional e 

globalização da economia de mercado. Com relação à globalização devemos ainda considerar 

suas pressões por produtividade e competitividade, que são por sua vez indutoras e 

beneficiárias das transformações na produção, baseadas e potencializadas pelas inovações 

tecnológicas. 

Baseados na necessidade de inovação e flexibilidade, os novos paradigmas atribuem 

um papel central aos recursos humanos, exigindo um nível mais desenvolvido de capital 

humano. Por outro lado, promovem uma fragilização dos mesmos, sob dois aspectos: o 

controle e a ameaça constante da exclusão.  O controle no sentido de oferecer aos 

trabalhadores uma “falsa” autonomia, já que por mais discricionária que seja a função 

executada, os interesses da empresa sempre prevalecem; e a ameaça constante de exclusão 

acontece por causa da necessidade constante de atualização para acompanhar as mudanças do 

trabalho, sendo que a oferta por mão de obra é sempre alta, dados os altos níveis de 

desemprego. Os novos paradigmas fundamentados na flexibilidade e inovação impactam de 
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diversas formas no mundo do trabalho, nos processos, no conteúdo e na definição dos postos. 

Enfatizam uma forma de organização do trabalho que divide a qualificação profissional em 

dois tipos: o primeiro, focado nos postos de trabalho tende a apoiar-se nos componentes 

organizados e explícitos da qualificação como a educação escolar, formação técnica e 

educação profissional e o segundo tipo focalizado no trabalho em equipe e na 

responsabilização coletiva, se apóia mais nos seus componentes implícitos e ‘não 

organizados’, isto é, nas competências individuais e sociais compatíveis com as exigências 

das novas tecnologias (HIRATA, 1994, apud FERRETI, 1997)
15

. A tendência é que se valorize 

cada vez mais as qualificações do segundo tipo, alterando-se portanto,  as exigências que se 

impõe sobre a educação de uma forma geral e especifica. 

O chamado “modelo de competência” surge como alternativa, no contexto 

empresarial, para orientar a formação de recursos humanos compatíveis com a organização do 

trabalho que lhe convém. Muitas vezes esse termo é usado no sentido estrito de qualificação 

profissional, no entanto são diferentes na medida em que o “modelo de competências” 

prioriza menos a posse dos conhecimentos técnicos e mais a mobilização para a resolução de 

problemas e o enfrentamento de imprevistos na situação de trabalho, tendo em vista a maior 

produtividade com maior qualidade. A qualificação divide-se ainda em iniciativas de curto 

prazo, especialmente para aqueles que já se encontram no mercado de trabalho, significando 

mais um tipo de requalificação ou atualização e iniciativa de longo prazo, ligada à formação 

de mão-de-obra. Nesse trabalho, interessa mais o segundo caso, que se volta basicamente para 

dois sistemas já organizados: o de formação profissional via agências e os sistemas 

educacionais regulares. O Poupança Jovem atua articulando esses dois sistemas. 

São vários os desafios impostos pelas novas demandas que tornam a qualificação 

profissional uma questão complexa. As mudanças são cada vez mais rápidas, exigindo por 

parte dos trabalhadores respostas também rápidas, por meio de constantes atualizações e da 

adoção de um perfil flexível. As mudanças no conteúdo do trabalho e a valorização do capital 

humano impõem a revisão e reestruturação das relações entre sistema educacional e formação 

profissional. Deve-se ainda levar em conta que as transformações que se operam na economia, 

na utilização de tecnologia e na qualificação dos recursos humanos não afetam da mesma 

forma, com o mesmo nível de intensidade e no mesmo tempo, empresas transnacionais de 

grande porte e pequenas e médias empresas, ou seja, existe uma necessidade de lidar com o 

heterogêneo nas relações entre formação profissional e transformações nas empresas.  

                                                           
15

 HIRATA, H. Da polarização das qualificações ao modelo da competência. In: Ferretti, C.J. et  al. (org.). Novas 

tecnologias, trabalho e educa-ção: Um debate multidisciplinar. Petrópolis, Vozes, 1994 
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Outro dos grandes desafios da qualificação profissional, segundo Ferreti (1997) é a 

exigência de níveis mais altos de formação geral, anteriores à formação profissional. Isso faz 

com que aqueles que foram prejudicados ao longo da sua vida, no que se refere ao acesso a 

um sistema de ensino formal de qualidade, acabem também excluídos dos programas de 

formação profissional. Essa exigência faz perceber a proximidade da relação entre sistema de 

educação formal e de educação profissional. A educação assume um papel prioritário, pois só 

ela é capaz de produzir o saber necessário para gerar o perfil de homem e de trabalhador 

exigidos pelo mercado. 

Foi essa a visão que orientou as reformas na educação conduzidas pelo Ministério da 

Educação (MEC) e pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Esses dois ministérios são 

juntos responsáveis pelas Políticas Públicas de Emprego a nível nacional. O MEC é o 

responsável pela gestão da educação formal, inclusive ensino profissionalizante, e o faz 

através da Lei de Diretrizes Básicas da Educação LDB (Lei n° 9394 / 96). O MTE executa a 

política de qualificação profissional vinculada à questões de emprego e renda através do PNQ 

(Plano Nacional de Qualificação Profissional). No Brasil o Ensino Profissional é abordado 

pela LDB, complementada pelo Decreto 2208, de 17 de abril de 1997 e reformado pelo 

Decreto 5154, de 23 de julho de 2004. De acordo com a referida legislação existem 3 níveis 

de educação profissional. O nível básico, voltado para pessoas de qualquer nível de instrução 

e que pode ser realizado por qualquer instituição de ensino. O nível técnico voltado para 

estudantes de Ensino Médio ou pessoas que já o concluíram. Pode ser realizado por qualquer 

instituição de ensino desde que tenha autorização das secretarias estaduais de educação. 

Existe a opção de se fazer esses cursos integrados com o ensino médio ou separados, a partir 

do término do 2º ano do ensino médio. O nível tecnológico é realizado apenas por instituição 

de ensino superior (faculdades ou universidades), pode ser realizado como graduação ou pós-

graduação. 

Em Minas Gerais, as Políticas de Emprego e Renda, que compõe o Sistema Público de 

Trabalho, Emprego e Renda, inclusive as políticas de qualificação profissional, são de 

responsabilidade da SEDESE, mais especificamente da Subsecretaria de Trabalho Emprego e 

Renda (SUBTER). Esta por sua vez, é composta por uma Diretoria de Trabalho Emprego e 

Renda, uma Diretoria de Qualificação Profissional, uma Diretoria de Promoção do 

Associativismo e uma Diretoria de Promoção de Relações Institucionais. O Poupança Jovem 

também é executado pela SEDESE, e este é um dos pontos positivos para a implementação da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_secund%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_m%C3%A9dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gradua%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o
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qualificação no âmbito deste programa, já que, por estar na mesma secretaria, é possível que o 

programa se utilize do Know-how e da experiência da SUBTER com esse tipo de ação. 

 

5.7 O olhar de Minas Gerais Sobre os Jovens: Políticas Públicas e Protagonismo Juvenil 

 

A estratégia de ação do Estado de Minas Gerais para a juventude segue as diretrizes 

nacionais das Políticas Públicas para jovens baseando-se nas noções de oportunidades e 

direitos, focalizando o mercado de trabalho, drogas e violência. A aténção a essas questões se 

justifica pelas tendências do movimento populacional que indicam um momento de janela 

demográfica e pelos índices de violência que tem aumentado em Minas Gerais e no Brasil de 

uma forma geral. 

A política do Estado é guiada pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

(PMDI), que estabelece as diretrizes de longo prazo para as ações do governo. O plano 

procura orientar os objetivos e metas organizando suas ações em doze áreas focais, as “áreas 

de resultado.”  Conforme o quadro seguinte. 

 

Quadro 2: Áreas de Resultado 

Fonte: PMDI 2007-2023 

 

No que se refere aos jovens, as estratégias se concentram na área de resultados 

“protagonismo juvenil”. Embora existam ações voltadas para esse público em outras áreas de 

resultado como “educação de qualidade”, e “defesa social”. 

A “área de resultados”, “protagonismo juvenil”, tem como objetivo principal propiciar 

aos jovens mineiros condições adequadas para o seu pleno desenvolvimento pessoal e sua 

inserção social produtiva, e assim, propiciar o protagonismo na vida dos jovens e no processo 

de desenvolvimento econômico de Minas Gerais. 
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A palavra protagonismo, em sua origem remete a idéia de ator principal do teatro 

grego, ou aquele que ocupava o lugar principal em determinado evento. Trazendo isso para o 

contexto das políticas públicas para a juventude, podemos imaginar ações voltadas a 

incentivar os jovens a se tornarem responsáveis pelo seu futuro e pelo desenvolvimento da 

sociedade em  que vivem. 

É difícil definir com precisão esse conceito já que ele se relaciona com uma série de 

outros temas também de difícil definição, por exemplo: participação, responsabilidade social, 

identidade, autonomia, cidadania e a própria juventude. Entretanto, uma revisão da 

bibliografia pode jogar uma luz sobre o tema. 

Uma visão comum é a que vincula o protagonismo à noção de participação social e à 

cidadania. Tem haver com a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades 

sociais e intelectuais e com a participação do jovem no enfrentamento de situações reais na 

sociedade, seja na escola, na família ou na comunidade. Remete à formação de um cidadão 

pleno, comprometido com os excluídos ou em processo de exclusão, que participa ativamente 

da resolução de problemas sociais, tem autonomia, auto-estima, autoconfiança, é capaz de 

lidar com mudanças, age de forma solidária e cooperativa e respeita as diferenças, entre outras 

características.  

No âmbito da educação, essa visão coloca o jovem no centro do processo. A ele são 

concedidas opções e liberdade para escolher entre as mesmas. Cabe também ao jovem a 

iniciativa da ação assim como a assunção do compromisso resultante de suas decisões de 

forma responsável. Nesse contexto o professor assume a função de orientador. De uma forma 

gera,l essa noção de protagonismo, inclui o desenvolvimento de uma característica 

denominada resiliência que pode ser definida como: “... capacidade de pessoas resistirem à 

adversidade, valendo-se da experiência assim adquirida para construir novas habilidades e 

comportamentos que lhes permitam sobrepor-se às condições adversas e alcançar melhor 

qualidade de vida.” (ZIBAS, FERRETTI e TARTUCE, 2006) 

Nota-se que essa aproximação entre os conceitos de protagonismo e de resiliência se 

limita aos jovens que enfrentam algum tipo de dificuldade. Com relação aos jovens das 

classes mais favorecidas, as ações protagônicas se referem mais à conscientização, 

sensibilização sobre os problemas sociais que vão além da sua esfera de convívio e realização 

de ações no intuito de melhorar a sua própria vida e a sociedade como um todo. De uma 

forma geral, a definição de ações protagônicas pode ser resumida como as ações no sentido de 

assumir a responsabilidade pelo seu próprio futuro e de empreender ações que colaborem para 
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melhorar sua condição de vida bem como de sua família. Esse conceito é válido para todos os 

jovens, sem distinções de qualquer classe. 

Sendo assim pode-se concluir que o que se pretende quando se empreende políticas 

públicas que visam propiciar o protagonismo na vida dos jovens e no processo de 

desenvolvimento do Estado de Minas Gerais é fazer com que os jovens mineiros assumam a 

responsabilidade pelo seu futuro e se comprometam a agir de formas que sejam positivas para 

sua vida, de sua família e da sociedade. O governo, no entanto, não se abstém de suas 

responsabilidades já que se compromete a garantir as condições necessárias para o 

desenvolvimento de ações protagônicas.  

São apontados como objetivos estratégicos dessa área de resultados (protagonismo 

juvenil) os seguintes: 

- Promover a capacidade realizadora e a contribuição social dos jovens mineiros; 

- Mobilizar a sociedade civil para a realização das ações de protagonismo juvenil; 

- Reduzir a evasão escolar no Ensino Médio; 

- Prevenir a violência, o uso de drogas, as doenças sexualmente transmissíveis e a 

gravidez precoce. 

E, para atingir tais objetivos, o PMDI aponta as seguintes iniciativas prioritárias: 

- Implantar a Aliança Social Estratégica pelo Jovem, promovendo, por meio dos 

Conselhos Municipais de Juventude e de parcerias com o terceiro setor, a capacidade 

realizadora e a contribuição social dos jovens; 

- Implantar a Poupança Jovem como forma de ampliar o índice de conclusão do 

Ensino Médio por Jovens em situação de vulnerabilidade social; 

- Expandir os índices de conclusão do Ensino Médio, reduzindo as taxas de repetência 

e evasão; 

- Ampliar a oferta e melhorar a qualidade do Ensino Profissionalizante; 

- Consolidar os Projetos Escola Viva, Comunidade Ativa, objetivando estreitar laços 

entre as escolas localizadas em áreas de risco social e suas respectivas comunidades de 

abrangência, e o Fica Vivo, com vistas a desmotivar o ingresso de jovens em atividades 

ilícitas, por meio da disponibilização de atividades sócio-educativas e profissionalizantes, 

voltadas para a sua inclusão social; 

- Para áreas rurais, promover e apoiar a expansão do método da pedagogia da 

alternância, por meio das Escolas Família e o Ensino Profissionalizante. 
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Os objetivos estratégicos e as ações indicadas pelo PMDI para atingí-los, deixam claro 

a focalização das Políticas Públicas do Governo de Minas Gerais para o público jovem, qual 

seja: violência, drogas e emprego. Embora ainda tenha muita coisa a ser feita, essa focalização 

das políticas para a juventude está de acordo com as demandas levantadas pela pesquisa 

“Perfil da Juventude Brasileira” citada no inicio deste trabalho. Principalmente porque a 

profissionalização foi citada em quase todas as ações indicadas no PMDI, indicando uma 

preocupação com as questões do trabalho, apontadas como temas centrais no que se refere à 

juventude. Até porque segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada pela 

Fundação João Pinheiro (PED/FJP), que forneceu os dados citados no PMDI, a taxa de 

desemprego juvenil entre 18 a 24 anos, em Minas Gerais, era de 23,4%, contra o índice de 

10,2%, que representa o desemprego dos adultos entre 25 a 39 anos. A profissionalização, 

portanto, constitui uma das principais estratégias do governo nessa área, junto a melhorias no 

ensino médio e programa de ocupação do tempo vago.  

No intuito de ocupar o tempo vago dos jovens, evitando que estes se envolvam com 

drogas e violência, temos o projeto estruturador Minas Olímpica, na área de resultados 

“protagonismo juvenil” e o “Fica Vivo” na área de resultados “defesa social”.  

Para a melhoria do Ensino Médio destaca-se o “Pro-médio”, programa estruturador da 

área de resultados “protagonismo juvenil”. E por fim, para a qualificação profissional dos 

jovens temos o “Programa de Ensino Médio Profissionalizante” (PEP). 

No âmbito das Políticas Públicas para a Juventude, no Governo de Minas, destaca-se 

ainda o Programa Poupança Jovem, um programa multi-focalizado, cujo objetivo, segundo o 

PPAG 2008-2011, é “estimular o comportamento pró-ativo dos jovens em áreas de risco, para 

concluir o ensino médio”. Essa definição do objetivo aponta para ações nas diversas áreas que 

estão ligadas à juventude, desde a questão das drogas e da violência, passando pela 

minimização das vulnerabilidades e dos riscos sociais, chegando até a qualificação 

profissional. 

A promoção do capital humano mostra-se essencial nesse contexto porque interfere no 

impacto dos outros fatores, que interagem entre si, para definir a posição e o nível de renda de 

cada indivíduo no mercado de trabalho. Por esse mesmo motivo, a educação, principal forma 

de obtenção de capital humano, se mostrou como um dos principais atributos necessários para 

o sucesso da inserção dos jovens no mercado de trabalho. Sem deixar de considerar a 

importância da educação básica, o Ensino Médio, apresenta-se como o momento mais 

importante para a determinação dos rumos que cada jovem seguirá nesse mercado. Por isso, o 
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programa atua junto às escolas com os alunos desse nível, procurando melhorar o 

desempenho dos mesmos e reduzir a evasão escolar. Sabe-se que os sistemas concentrados 

exclusivamente na educação formal são pouco eficientes no que diz respeito à redução das 

taxas de desemprego. Deste modo, para o terceiro ano, procura-se ir além. A idéia é que a 

intervenção, especialmente na ultima fase (3º ano), sirva como uma ponte entre a escola e o 

mundo do trabalho, principalmente através da qualificação profissional e se possível pela 

intermediação da mão de obra.  

Para atingir esses objetivos devem ser levadas em consideração as características específicas 

do público alvo, do mercado de trabalho local e as demais características locais que possam 

impactar de alguma forma nos resultados dessas intervenções. 

A qualificação profissional, para ser eficiente, deve também levar em conta as características 

do mercado de trabalho e da economia local de uma forma geral. Principalmente porque os 

municípios contemplados com o Programa Poupança Jovem, são distintos entre si, fazendo 

com que determinados cursos de qualificação profissional sejam mais adequados à uns do que 

à outros. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ficou claro que são muitas as dificuldades que os jovens enfrentam no mercado de 

trabalho, principalmente aqueles mais vulneráveis, e que as situações de desemprego e 

subemprego trazem conseqüências negativas para a sociedade de uma forma geral.  Foram 

esses impactos que fizeram com que esse assunto entrasse para a agenda em muitos países, 

inclusive no Brasil. Outra constatação foi de que a maior parte das Políticas Públicas voltadas 

para a juventude, especialmente na America Latina, são políticas de formação profissional. 

Isso porque essas intervenções são as que apresentaram os melhores resultados. No entanto, 

não só as qualificações profissionais, mas todas as Políticas Públicas voltadas para jovens, 

podem facilitar o processo de transição dos mesmos para o mercado de trabalho, ajudando-os 

a encontrar um emprego adequado, para posteriormente se tornarem auto-suficientes, mesmo 

porque ficou evidente, que as ações voltadas para os jovens devem atuar sobre as diversas 

características da juventude, de forma integrada, para potencializar os resultados. 

A promoção do capital humano mostra-se essencial nesse contexto porque interfere no 

impacto dos outros fatores, que interagem entre si, para definir a posição e o nível de renda de 

cada indivíduo no mercado de trabalho. Por esse mesmo motivo, a educação, principal forma 
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de obtenção de capital humano, se mostrou como um dos principais atributos necessários para 

o sucesso da inserção dos jovens no mercado de trabalho. Sem deixar de considerar a 

importância da educação básica, o Ensino Médio, apresenta-se como o momento mais 

importante para a determinação dos rumos que cada jovem seguirá nesse mercado. Por isso, o 

programa atua junto às escolas com os alunos desse nível, procurando melhorar o 

desempenho dos mesmos e reduzir a evasão escolar. Sabe-se que os sistemas concentrados 

exclusivamente na educação formal são pouco eficientes no que diz respeito à redução das 

taxas de desemprego. Deste modo, para o terceiro ano, procura-se ir além. A idéia é que a 

intervenção, especialmente na ultima fase (3º ano), sirva como uma ponte entre a escola e o 

mundo do trabalho, principalmente através da qualificação profissional e se possível pela 

intermediação da mão de obra.  

A qualificação profissional no Programa Poupança Jovem é o objetivo do programa 

como um todo, e não se restringe à qualificação profissional em seu sentido estrito, de 

aprendizado de habilidades técnicas, aplicáveis à determinada catégoria ou mesmo à 

determinado posto de trabalho. No programa a qualificação profissional assume um sentido 

mais amplo, significando habilitar os alunos em varias esferas da sua vida, atua nas esferas 

social, profissional, cultural ou qualquer outra que, direta ou indiretamente, impacte na 

qualidade da inserção dos jovens no mercado de trabalho tanto na dimensão da qualidade da 

ocupação quanto no nível de renda. 

No terceiro ano, a qualificação profissional se aproxima mais da qualificação 

profissional em seu sentido estrito, embora não se restrinja à esse. Isso porque parte-se do 

pressuposto de que os alunos desse período já participaram das atividades do Programa 

Poupança Jovem no primeiro e segundo ano do ensino médio, que são voltadas para a 

promoção de ativos sociais e culturais. 

Apesar do público alvo do programa apresentar várias características em comum, para 

que as ações de qualificação profissional sejam mais efetivas, é preciso levar em conta as 

características individuais desses jovens. É necessário considerar também as características 

especificas dos municípios e da comunidade em que esses jovens estão inseridos. Por esse 

motivo deve ser uma preocupação do programa oferecer alternativas de cursos de qualificação 

profissional ou cursos equivalentes. Devem ser oferecidos cursos em diversas áreas, tais como 

artes, meio ambiente, informática, negócios, empreendedorismo e outros. Os cursos devem 

ainda respeitar as preferências e necessidades individuais com relação à inserção no mercado 

de trabalho e no planejamento da carreira. Nesse sentido, os cursos se dividem em curto prazo 
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(nível básico), médio prazo (tecnológico), longo prazo (superior). Os cursos de curto prazo 

geralmente permitem a inserção imediata do jovem no mercado de trabalho, os de médio 

prazo, são os tecnológicos, que apesar de prolongar relativamente a inserção dos jovens na 

PEA permitem um retorno maior em termos de renda no futuro. Os cursos de longo de prazo, 

são voltados para aqueles que pretendem uma carreira mais estruturada e melhores condições 

de trabalho e de renda, em contrapartida, são os que mais prolongam o prazo despendido com 

estudos.  

O programa não se responsabiliza por ofertar todos esses cursos, assumindo apenas os 

cursos de nível básico. Porém, no intuito de garantir que essas opções sejam asseguradas aos 

alunos o programa tomou as seguintes providencias. Os alunos matriculados em cursos de 

qualificação profissional de nível básico ou médio, desde que as instituições sejam 

reconhecidamente habilitadas ou capacidades, podem ser dispensados dos cursos oferecidos 

pelo programa. Para os alunos que optam pelo longo prazo, o programa oferece curso pré-

vestibular, numa tentativa de auxiliar os jovens na conquista de uma vaga em uma faculdade. 

Considerando a qualificação profissional uma etapa, mais precisamente a etapa final 

do Poupança Jovem tem-se as seguintes etapas de execução da qualificação profissional 

podem ser: 

- Definir os cursos; 

- Identificar as preferências, talentos e habilidades dos jovens; 

- Inscrever os alunos em um dos cursos disponíveis na respectiva localidade, de acordo 

com o perfil definido no item acima; 

- Ofertar diversos cursos de qualificação profissional ou equivalentes (com carga 

horário mínima); 

- Desenvolver junto aos alunos ações no intuito de ajudá-los a planejar seu futuro no 

mercado de trabalho, oferecendo educação em finanças pessoais e outros que de alguma 

forma os ajudem a continuar progredindo e investindo na sua qualificação profissional mesmo 

depois de desligados do programa. 

O grande desafio é a operacionalização dessas ações. Um fato importante, é que o 

desenvolvimento dos cursos não cabe à equipe gestora do programa, uma vez que esta não 

dispõe de qualificação técnica para tanto. No entanto é a equipe que deve definir os requisitos 

para aceitação dos cursos. Esses requisitos tratam do conteúdo, dos matériais, da carga horária 

e dos locais das aulas entre outros. Para defini-los, conta-se com a parceria do projeto Usina 

do Trabalho. 
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A definição dos cursos é uma etapa muito importante para a eficácia dos resultados. É 

necessário, portanto, criar uma metodologia para selecionar os cursos levando em conta as 

diversidades locais e as características do público alvo. A primeira coisa a ser feita é um 

diagnóstico da economia local, para identificar as particularidades locais, os setores mais 

dinâmicos e com maior capacidade de absorção da mão de obra qualificada pelo programa. 

Isso já foi feito em 2009. Esse momento pode ser aproveitado para a realização de um 

levantamento sobre potenciais parceiros, tais como empresas e entidades que realizam cursos 

de qualificação profissional, principalmente, por que um dos pontos fracos da qualificação 

profissional no programa é a falta de envolvimento do setor privado. 

Por fim, seleciona-se os cursos mais adequados e as entidades aptas a realizá-los, com 

ajuda dos técnicos do Usina do Trabalho, com base nos dados obtidos por meio do 

diagnóstico e nas características gerais do público alvo, levando em conta as diretrizes do 

programa Poupança Jovem e das Políticas Públicas de Juventude e de emprego do Estado de 

Minas Gerais e do Brasil. Essa primeira etapa é realizada pela equipe gestora da SEDESE 

junto com o município, ou com a entidade que o executa a nível local. 

A próxima etapa deve ser a identificação das preferências, habilidades e talentos dos 

jovens. A teoria até aqui discutida não é suficiente para definir os métodos e procedimentos 

necessários para essa ação, deve-se, portanto, consultar a opinião de um especialista e talvez 

até contratar uma pessoa ou entidade habilitada para desenvolver uma metodologia prática e 

de fácil aplicação que aténda os requisitos e necessidades do Poupança Jovem.  Essa etapa de 

identificação de perfis tem o intuito de ajudar os alunos a escolher o curso de qualificação 

profissional do qual participarão, e jamais, deve limitar o leque de opções de escolha de 

alunos. Aqueles cursos cuja demanda por vagas supere a quantidade de vagas ofertadas, 

deverão desenvolver um método próprio de seleção dos alunos. Que pode ser inclusive a 

ordem de matrícula. 

 Conforme foi estudado, percebe-se que no que se refere à programas voltados a 

promover a inserção dos jovens no mercado de trabalho, os que tem mais chance de sucesso 

são aqueles que não se restringem à qualificação (formação técnica e educação profissional). 

mas sim, aqueles que se preocupam em tratar do trabalho em equipe e da responsabilização 

coletiva, se apoiando mais nos seus componentes implícitos, isto é, nas competências 

individuais e sociais compatíveis com as exigências das novas tecnologias. Além disso, 

segundo o relatório da OIT, os programas mais eficientes e eficazes são aqueles que abordam 

uma multiplicidade de aspectos da vida do jovem que impactem na sua inserção no mercado 
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de trabalho. Agir dessa forma é uma meta do Poupança Jovem, que deve ser levada em conta 

também na realização das atividade voltadas a qualificação, que serão complementadas pelas 

atividades do Giro Jovem, desenvolvimento do protagonismo juvenil e pela realização de uma 

ação protagônica. 
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8 ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Tabelas PNAD 2008 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por 

Grandes Regiões, segundo os grupos de idade - 2008 
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Tabela 2. Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, 

por Grandes Regiões, os grupos de anos de estudo - 2008 
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Tabela 3 Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 10 anos ou 

mais de idade, por sexo e grupos de idade -2008 
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ANEXO 2 

Tabelas Global Employment Trends 2008 
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ANEXO 3 

 

Dados da pesquisa da Cjr-fjp  

 

Pensando no seu futuro, qual afirmação você concorda mais? Ocorrências 

Não Informado 2% 

Tenho todo um futuro pela frente, sei o que quero e estou fazendo tudo para 

conseguir. 

69% 

Sei que tenho um futuro pela frente, mas me sinto perdido, sem saber o que fazer. 24% 

Não consigo me ver no futuro, não tenho muitos planos, não penso muito sobre isso. 3% 

Não importa o futuro, e sim o agora. Não importa se tenho um futuro ou não. 2% 

 

 

Em que você vai gastar a maior parte do dinheiro do programa? Ocorrencias 

Não Informado 1% 

Curso profissionalizante 21% 

Curso superior (faculdade) 32% 

Cursinho pré-vestibular 7% 

Reforma da casa 3% 

Comprar computador 6% 

Fazer auto-escola/comprar carro ou moto 10% 

Ajudar minha família 12% 

Guardar 8% 
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ANEXO 4 

 

Relatorio do questionário de 2009 – PJ/Usina do Trabalho 

 
1- O que você pretende fazer após concluir o Ensino Médio? 

Fazer uma faculdade 48% 

Trabalhar em uma cooperativa/associação 32% 

Fazer um curso técnico 15% 

Trabalhar em uma empresa 4% 

Trabalhar como autônomo 1% 

Abrir o próprio negócio 0% 

 

2- Voce acha que os conhecimentos adquiridos na escola são suficientes para conseguir um bom 

emprego? 

Sim 32% 

Não 68% 

 

3- Você acha que um curso de qualificação profissional lhe ajudaria a conseguir um bom emprego? 

Sim 99% 

Não 1% 

 

4- Voce Já trabalha?  

Sim 29% 

Não 71% 

 

5- Se você já trabalha, você se interessaria em participar de um curso de qualificação? 

Sim 86% 

Não 14% 

 

6- Se lhe dessem a oportunidade de fazer os cursos abaixo, quais deles você escolheria?                                                   

 1 OPÇÃO 2 OPÇÃO 3 OPÇÃO 

Técnicas de Vendas e Telemarketing 22,116% 5,957% 1,264% 

Auxiliar de Contabilidade 15,031% 16,456% 5,000% 

Operador de Caixa 10,388% 1,918% 0,330% 

Auxiliar de Escritório 6,702% 22,362% 13,846% 

Eletricista 6,558% 5,704% 2,088% 

Cabelereiro Básico 5,601% 3,937% 0,604% 

Cozinheiro Básico 5,170% 0,050% 0,165% 

Padeiro/Confeiteiro 3,973% 0,505% 0,000% 

Auxiliar Operacional de Varejo 2,968% 0,454% 0,220% 

Estética Facial/Corporal 2,729% 3,079% 0,879% 

Salgados e Doces 2,585% 0,707% 0,330% 

Maquiagem 2,585% 4,190% 2,143% 

Impressor de Silk-Screen 2,250% 1,161% 0,604% 

Eletrônica Básica 2,058% 8,178% 4,505% 

Secretariado 1,628% 10,247% 17,143% 

Corte, Costura e Confecção 1,580% 0,808% 0,440% 

Mecânica de Automóveis 1,388% 3,332% 20,879% 

Confecção de Bijouteria 1,245% 0,757% 0,110% 

Depilação 1,005% 0,959% 0,165% 

Artesanato com matérial reciclado 0,766% 0,555% 0,000% 
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Manicure/Pedicure 0,479% 2,473% 1,099% 

Fruticultura 0,431% 0,303% 0,000% 

Horticultura 0,287% 0,353% 0,110% 

Garçom 0,191% 2,978% 3,132% 

Avicultura 0,096% 0,151% 0,275% 

Jardinagem 0,096% 0,353% 0,495% 

Porteiro 0,048% 0,202% 1,209% 

Recepcionista 0,048% 0,959% 21,978% 

Camareira 0,000% 0,252% 0,275% 

Mercenaria 0,000% 0,656% 0,714% 

 

7- Após concluir o curso de qualificação escolhido por você, você gostaria de trablhar nessa área? 

Sim  94% 

Não 6% 

 

8- Você gostaria de utilizar os conhecimentos adquiridos no curso trabalhando em uma associação ou 

cooperativa? 

Sim 86% 

Não 14% 
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ANEXO 5 

 

Roteiro da Entrevista 

1- Em sua opinião, quais são os maiores desafios (internos e externos) da Qualificação 

Profissional no Poupança Jovem? 

 

2- Em sua opinião, quais são as vantagens ou pontos fortes da equipe e do projeto no que se 

refere às atividades da qualificação profissional? E os pontos fracos? 

3- Em sua opinião, quais são as dificuldades e vantagens da execução a nível municipal? 

 

4- Qual o nível de decisão que cabe aos municípios (ou entidades executoras do projeto) no que 

se refere à qualificação? Sobre o que eles podem decidir e o que cabe exclusivamente à equipe 

da SEDESE? 

 

5- Em sua opinião, quais são as dificuldades e vantagens de trabalhar em parceria com o Usina 

do trabalho? 

 

6- Com relação aos cursos de qualificação realizados em 2009. Quais foram os maiores 

problemas? O que deu certo? O que podemos aprender com essa experiência? 

 

7- Que outras considerações você acha importante sobre esse assunto? 

 

 


