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Introdução: Nos últimos anos a entrada dos jovens no mercado de trabalho tem se
tornado mais intensa, diante da necessidade de complementação da renda familiar. Em
função desta demanda foi criado Programa Jovem Aprendiz como modelo alternativo
de formação técnica específica, com o objetivo de facilitar a entrada de jovens no
mercado de trabalho.Juntamente com esta oportunidade surge a preocupação com as
condições de trabalho que estes jovens estão vivenciando. Sob uma perspectiva
psicossociológica, compreende-se as condições de trabalho a partir de quatro
dimensões:  físicas e materiais, contratuais e jurídicas, sócio gerencial e os processos e
as características da atividade. Objetivo: O objetivo foi conhecer as condições de
trabalho de jovens aprendizes no Vale do Aço. Metodologia: A amostra foi composta
por 30 jovens aprendizes que responderam ao questionário estruturado composto por
30 itens, que avaliava as 4 dimensões de condições de trabalho. Em relação ao sexo
treze eram homens, dezesseis eram mulheres e um não informou. A maioria dos
participantes residia com o pai e a mãe e possuía pelo menos um irmão. Quanto ao
sistema escolar, 93% dos entrevistados estudavam em escola estadual, os outros 7%
estavam divididos entre escolas municipais e particulares, com 87% deles cursando o
ensino médio, todos realizavam o curso de Aprendizagem de Administração.
Resultados: Das quatro condições de trabalho avaliadas, até o momento apenas a
dimensão contratual e jurídica foi analisada. Foram realizadas análises estatísticas
descritivas, envolvendo media, desvio padrão e valores mínimos e máximos das
respostas dadas. De maneira geral foi observado o cumprimento do contrato de
trabalho quanto à carteira assinada, horas trabalhadas, descanso semanal, horário de
entrada e saída. Outros aspectos como benefícios, tempo gasto do percurso de casa ao
trabalho, valor do salário, obtiveram uma variação muito grande de respostas. Isto
revela que nem sempre as condições de trabalho eram cumpridas de maneira
igualitária. Conclusão: Os resultados obtidos até o dado momento apontam que de
maneira geral os jovens aprendizes apresentam boas condições de trabalho contratuais
e jurídicas, mas foram observados alguns aspectos destas condições que deixam a
desejar com, por exemplo, os benefícios proporcionados pelo trabalho.
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