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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 e da
possibilidade de crescimento do país. Em função dessa demanda emergiram modelos
alternativos de inserção no mercado de trabalho e formação técnica específica com o
objetivo de possibilitar um trabalho aos jovens de 14 a 24 anos. Um deles é, o
Programa Jovem Aprendiz. Paralelo a essas oportunidades surgem preocupações com
as condições de trabalho que esses jovens irão vivenciar, e por essa razão, alguns
estudos estão se voltando para tentar conhecer melhor essa realidade. Objetivo: Assim,
esse trabalho objetivou conhecer as condições de trabalho de jovens aprendizes, de
uma cidade do Vale do Aço, baseado em quatro dimensões: condições físicas e
materiais, contratuais e jurídicas, processos e características da atividade e condições
do ambiente sóciogerencial. Metodologia: Participaram desse trabalho trinta
jovens-aprendizes que responderam ao questionário estruturado, numa escala de 1
(Nunca) a 5 (Sempre), que avaliava as 4 dimensões de condições de trabalho., A idade
média dos jovens foi de 17 anos (63%), 13 eram homens, dezesseis16 mulheres, um
não informou. Eles residiam com o pai e a mãe e possuíam, pelo menos um irmão.
Estudavam em escola estadual, (93%), cursavam o ensino médio (87%) e todos
realizavam o curso de Aprendizagem de Administração. Resultados: Para a análise de
uma das condições de trabalho, até o momento, as físicas e materiais, foi atribuído um
escore a cada participante e atribuída as médias das respostas. Encontrou-se que essas
condições de trabalho foram percebidas como positivas pelos jovens. A média
apresentada foi de M=2,5 d DP= 1,61, isso significa que os participantes dessa
pesquisa responderam que raramente estão expostos a condições físicas e materiais
ruins em seu trabalho, num indicativo de que as empresas em que estão atuando estão
atendendo às expectativas dos jovens quanto a esse aspecto. As demais dimensões
ainda encontram-se em processo de análise. Conclusão: Os resultados obtidos até o
momento nos permitiram afirmar que o Programa Jovem Aprendiz, no qual os
participantes dessa pesquisa fazem parte tem oferecido boas condições de trabalho no
que se refere aos aspectos físicos e materiais. Tais condições podem contribuir para os
impactos positivos na produtividade.
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