Apresentação
Todo ano, mais de um milhão de brasileiros completam 16 anos e vêm reclamar o seu espaço no mercado
de trabalho. Muitos vêm por necessidade, outros, por desejo de independência. Alguns vêm muito bem
preparados, outros não têm a mais vaga noção de como se portar em um ambiente profissional.
O Brasil tem mais de 58 milhões de crianças e adolescentes de até 17 anos. Embora a lei proíba o trabalho
antes dos 16 anos – a não ser como aprendiz, a partir dos 14 – 2,2 milhões de meninos e meninas de 5 a
14 anos começam a trabalhar ainda crianças, com prejuízo de sua saúde, escolaridade e futuro.
Mas a partir do momento em que os governos, as empresas, as escolas, as ONGs e a sociedade assumem
o papel de atores sociais, abrindo caminhos para a formação e a profissionalização desses jovens, eles se
transformam em milhões de oportunidades de crescimento, de riqueza e de construção conjunta de um
futuro melhor.
Este segundo volume da Coleção Empresa Amiga da Criança traz esta reflexão e também uma proposta:
que as Empresas Amigas da Criança sejam as primeiras a abrir as portas do mercado de trabalho,
aplicando a Lei de Aprendizagem, uma legislação de 2000 que consolidou as disposições da Constituição
Brasileira e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e alterou a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), de 1943, dando nova regulamentação à aprendizagem. Por isso, além de trazer experiências bemsucedidas de empresas e organizações que apostam nesta idéia, a publicação disponibiliza, em um
anexo, fichas com a legislação brasileira referente à proteção do adolescente trabalhador e o passo-apasso que o empresário deve seguir para contratar aprendizes.
Esperamos, com isso, que mais empresas assumam o papel de atores sociais, reconhecendo sua
importância no oferecimento de oportunidades de crescimento para os jovens. E que estes tenham a
oportunidade de nos surpreender, com sua garra, seus talentos, suas habilidades e sua vontade de vencer.

Rubens Naves
Diretor-Presidente
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente
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A realidade do mercado
Um círculo de exclusão
O Brasil tem hoje mais de 26 milhões de adolescentes, com idade entre 10 e 17 anos, que
representam 15,9% da população brasileira. O momento em que eles chegam ao mercado
de trabalho não é exatamente animador. As oportunidades vêm diminuindo desde
o início da década de 90, quando já havia 4,5 milhões de desempregados no país.
Em 1999, eram 7,6 milhões, 51% dos quais tinham até 24 anos (IBGE/Pnad, 1999).

O problema do elevado desemprego entre os jovens insere-se em
um círculo vicioso, que impede a conquista do primeiro emprego por
falta de experiência e impede a experiência por falta de emprego.
E há, ainda, um outro círculo, tão perverso quanto o primeiro. Quanto mais pobres os
adolescentes, menos eles estudam, mais cedo começam a trabalhar e menos qualificados
são os postos que ocupam no mercado de trabalho. Só para ter uma idéia, quem estuda de
9 a 11 anos pode ganhar até 56% mais do que aqueles que estudam de 5 a 8 anos (IBGE,
2001). Com pouca idade, o jovem começa a trabalhar sem nenhuma qualificação, apenas

12,1% têm a carteira assinada e 94% não recebem capacitação profissional para as
funções que exercem (Unicef, 2002).
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O sonho do adolescente
O futuro será melhor
No ano de 2002, o Unicef fez uma pesquisa nacional, a “Voz dos Adolescentes”, para saber
o que a juventude brasileira pensa em relação aos seus direitos. Foram ouvidos 5.280
meninos e meninas entre 12 e 17 anos, de todos os níveis de renda, de todas as regiões
geográficas, de diferentes níveis de escolaridade, raças e características culturais.

Quase 60% desses jovens acreditam que a sua vida será melhor do que a de seus pais.
Seu grande sonho é ter uma profissão, mas não uma qualquer. Acreditam na escolha
consciente, ditada pela vocação. Acreditam em uma remuneração justa, como um direito
legítimo. Sabem que o sucesso profissional é fruto da dedicação, da responsabilidade e do
vínculo com o trabalho. Sabem também que os estudos são o primeiro passo para vencer
na vida, embora eles digam que o modelo atual de escola pouco ajude a entender o mundo.

Entre as soluções apontadas para romper os círculos de exclusão, a maioria dos jovens
entrevistados falou em combater a pobreza. Para 42% dos adolescentes, os governos
poderiam combatê-la gerando mais empregos.
8

A construção da oportunidade
Formar o adolescente
Facilitar o ingresso do jovem no mundo do trabalho, como meio de transformar a sua
realidade pessoal e social, é um dos grandes desafios do nosso tempo. Mas não se trata
apenas de gerar empregos.Trata-se de permitir a formação profissional do jovem,
sem comprometer os seus estudos e o seu desenvolvimento como pessoa.Trata-se
de permitir a geração de renda, sem comprometer a empregabilidade futura e os
ganhos de amanhã.

A Lei de Aprendizagem (nº 10.097/2000 – veja anexo) abre esta oportunidade, ao permitir a
formação técnico-profissional de jovens de 14 a 24 anos dentro dos princípios da
proteção integral do adolescente, garantidos pela legislação brasileira.

A Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000, consolida as disposições da Constituição
Brasileira, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e altera a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), de 1943, dando nova regulamentação à aprendizagem. Entre os seus
pontos mais importantes, ressaltamos os seguintes:
11

•
•
•
•
•
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Todas as empresas de médio e grande porte devem
contratar um número de aprendizes equivalente a um
mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de
funcionários, cujas funções demandem formação
profissional.
A profissionalização do adolescente é uma etapa do
seu processo educativo (artigo 62 do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA) e, portanto, a razão de ser do trabalho é
a aprendizagem, não a produção.
A aprendizagem implica alternar teoria e prática,
compatíveis com o desenvolvimento físico, psíquico,
moral e social do adolescente.
A formação prática acontece na empresa, em
atividades variadas, de complexidade progressiva.
A formação teórica pode acontecer em:
✗ uma instituição do Sistema S (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial – Senai, Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial – Senac, Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte – Senat,
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar,
Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo – Sescoop);
✗ uma escola técnica;
✗ uma organização não-governamental,registrada
no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) e com seu programa de
aprendizagem aprovado por este órgão.

•
•
•
•
•

O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho
especial, com anotação na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, salário mínimo/hora e todos os
direitos trabalhistas e previdenciários garantidos.
O contrato de aprendizagem tem duração máxima de
dois anos.
O contrato de aprendizagem pode ser feito entre a
empresa e o aprendiz ou entre ele e a organização
social formadora, que, neste caso, assume o duplo
papel de formadora e empregadora.
A carga horária de aprendizagem deve ser de seis horas
diárias, compreendendo teoria e prática. Caso o
adolescente já tenha concluído o ensino fundamental,
a carga pode ser estendida até oito horas.
Os adolescentes não podem exercer a aprendizagem em
locais prejudiciais à sua formação,ao seu desenvolvimento
físico, psíquico, moral e social, em horários e locais que
não permitam a freqüência à escola*.
A empresa deve designar um funcionário para
acompanhar o processo de aprendizagem.

•
•

A alíquota de recolhimento do FGTS sobre os contratos
de aprendizagem cai de 8% para 2%.
* Obrigatória para o aprendiz até o fim do ensino fundamental.

A mudança do cenário
Os adolescentes aprendizes nas empresas
A Lei define diretrizes, mas a prática pede uma dose de bom senso e um olhar humanista
sobre as possibilidades do adolescente, considerando o seu desenvolvimento físico,
psíquico, moral e social, e também as suas perspectivas de futuro.

Sobre o intuito de contratar aprendizes
Contratar um aprendiz é um dos melhores investimentos sociais que uma empresa pode
fazer. Ao mesmo tempo em que ela contribui para um programa que é nitidamente
formador, ela atua contra a vulnerabilidade social. Ao mesmo tempo em que investe na
formação de futuros profissionais, na perspectiva do seu próprio negócio, o faz também
na perspectiva do país, uma vez que a falta de qualificação da mão-de-obra brasileira é
uma das razões que contribuem para o alto índice de desemprego.
Ao entender a aprendizagem como uma etapa do processo educativo, na qual o aprender
prevalece sobre o produzir, a empresa não contrata aprendizes para cobrir as suas
necessidades com uma mão-de-obra barata. Ela faz o contrário: cria vagas para
desenvolver um programa de aprendizagem, de modo que o adolescente possa praticar
14

na empresa aquilo que ele aprende na escola de formação.

“

Eu sinto que estou crescendo. Quem me conhecia antes não acredita.
Os moleques aqui da favela dizem que eu virei boy, só porque eu me arrumo
direito. Comprei uma bicicleta para ir trabalhar, mas me roubaram
e agora estou indo de ônibus. Tem de erguer a cabeça e ir em frente.

”

Ricardo Avelino da Silva, 15 anos,
aprendiz na D.Paschoal de Jundiaí/SP,
faz a formação teórica no Senac-Jundiaí
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