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Introdução: Os programas de aprendizagem voltados para a capacitação e qualificação
possibilitam a geração de oportunidades para a juventude no intuito de conquistar o
primeiro emprego. Além de facilitar o ingresso no mundo do trabalho, permitem a
formação profissional do jovem sem comprometer seus estudos e seu desenvolvimento
como pessoa. Os jovens percebem a participação nestes programas como uma fonte de
renda que proporcione autonomia relativa através da remuneração, além de contribuir
com sua formação de identidade e socialização.  Objetivo: Verificar o projeto de futuro
profissional dos jovens aprendizes, a fim de identificar o significado da participação
em um Programa de Aprendizagem, compreender as motivações no ingresso e analisar
a maneira pela qual o projeto de futuro se transforma em uma escolha profissional para
os jovens aprendizes Metodologia: Através de uma pesquisa qualitativa descritiva e da
participação voluntária de aprendizes formandos do curso teórico/prático na área
industrial do SENAI/MG, se aplicou questionários com estudantes da instituição. Por
meio da tabulação dos dados na íntegra, iniciou-se a Análise de Conteúdo . 
Resultados: Os programas de aprendizagem, além de sua importância social
estratégica, tem demonstrado relevância subjetiva aos jovens. Os jovens que
participam do programa consideram significativo iniciar sua vida profissional como
aprendizes, por esta experiência auxiliar a inserção no mercado de trabalho e contribuir
na construção de sua identidade e carreira profissional. A inserção no Programa Jovem
Aprendiz, assim como a prática tem colaborado na construção do mundo subjetivo dos
jovens aprendizes. Percebe-se que o jovem encontra no trabalho uma fonte de renda
que proporcione autonomia relativa, e além da remuneração, contribui com sua
formação de identidade. 
Apesar das diferenças de classe, etnia, gênero determinarem a maneira de experimentar
e vivenciar a juventude existem questões comuns a todas as classe de jovens tais como
o período de transição, um momento de preparação para a vida adulta e abandono da
infância. Ao sair do ensino médio o jovem confronta-se com o mercado de trabalho.
Esse momento é importante na construção da identidade profissional graças à tomada
de decisões e escolhas que o jovem terá que fazer. A escolha pela continuidade dos
estudos e a sua valorização para obtenção de sucesso profissional são essenciais para
os jovens, sendo fundamental na construção da identidade Conclusão: Os jovens
escolhem o Programa de Aprendizagem pelo desejo de adquirir
conhecimento/qualificação, ter uma profissão/emprego. O programa é visto como uma
forma de alcançar sucesso (profissional qualificado/reconhecido) e estabilidade (bom e
emprego e salário). Não se pode realizar outras conclusões, pois a análise de dados está
em andamento.
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