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1. INTRODUÇÃO 
Este relatório se refere ao produto da pesquisa “A Influência do Programa Jovem 

Aprendiz na Qualidade de Vida de seus Participantes: Um Estudo No Hospital São 

Paulo”, dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências 

da Saúde, nível mestrado, modalidade profissional da Universidade Federal de São 

Paulo. 

Para Pires et al (2012 p. 71), a qualidade de vida nas inúmeras esferas - físicas, 

emocionais e sociais - transmite a essência do ser como um todo, inerente a seus 

sonhos e oportunidades. Segundo esses autores, a escassez de bem-estar produz 

determinadas interferências, tanto no campo profissional, quanto pessoal, estendendo-

se aos que estão a sua volta. 

Apesar da relação entre emprego e educação estarem intrinsicamente ligadas às 

políticas da Constituição Federal de 1988, necessita-se refletir sobre a importância da 

qualidade de vida dos jovens atuantes no Programa Jovem Aprendiz, evidenciando 

questões econômicas e sociais associadas às circunstâncias vividas por esse público.  

A Organização Mundial da Saúde define “qualidade de vida” como:  

A percepção de um indivíduo sobre sua posição na vida no contexto da cultura 

e dos sistemas de valores nos quais eles vivem e em relação a seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações. É um conceito abrangente afetado de 

forma complexa, pela saúde física, estado psicológico, crença pessoal, relação 

social e sua relação com as características salientes de seu ambiente (FLECK, 

2000). 

Nesse contexto, as empresas precisam se adequar à nova realidade para se 

posicionar no mercado de trabalho, readaptando-se, reinventando-se por meio das 

tendências que surgem em seu segmento (BORGES, 2016, p. 206). Partindo do 

princípio da necessidade de atendimento desses indivíduos dentro do âmbito da Saúde 

e da Educação, os profissionais responsáveis por esses serviços devem estar 

preparados para intervir nessa comunicação e integração. 
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O Programa Jovem Aprendiz é um projeto desenvolvido pelo Governo Federal, 

amparado pela Lei da Aprendizagem de nº 10.097 (BRASIL, 2000), que estabelece às 

empresas a contratação de jovens aprendizes com idade entre 14 e 24 anos. No 

entanto, para jovem com deficiência não tem limite de idade. A iniciativa tem como 

objetivo preparar jovens para o futuro profissional e para a construção de cidadania, 

desenvolvendo suas habilidades por meio de ações interativas, integrando-os ao 

mercado de trabalho. 

A aprendizagem é o principal objetivo quando se trata de treinamento e 

desenvolvimento do capital humano. Partindo dessa premissa, o trabalho deve se 

pautar na importância da capacitação profissional do jovem desde seu primeiro 

emprego, por meio de um programa de aprendizagem e de ações capazes de gerar um 

diferencial no mercado de trabalho. É nesse sentido que foram e são formuladas as leis 

que incentivam essa prática. 

Neste sentido, entendemos importante conhecer as percepções desses jovens 

quanto à educação no trabalho e o que servirá de referencial para melhorias de sua 

qualidade de vida. Estudos com tal enfoque trazem informações cruciais, que 

possibilitam aos educadores traçar estratégias e metodologias para uma formação mais 

humanizada, crítica e cidadã. 

Azevedo (2016 p. 38) afirma que a qualidade de vida (QV) relacionada à saúde 

do adolescente vem sendo estudada e, aos poucos, ganhando espaço na literatura 

científica. 

As questões que nortearam este estudo foram as seguintes: 

x Qual o perfil (socioeconômico e sociodemográfico) dos participantes do Programa 

Jovem Aprendiz no Hospital São Paulo? 

x Qual o nível de qualidade de vida dos jovens participantes do Programa Jovem 

Aprendiz? 

x Qual a percepção dos jovens sobre o Programa Jovem Aprendiz e seu reflexo em 

sua qualidade de vida? 
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2. COMO A PESQUISA FOI FEITA 

Foi realizada uma pesquisa transversal de caráter exploratório, com abordagem 

qualitativa e quantitativa, sendo os dados quantitativos obtidos por meio de 

questionários socioeconômico e sociodemográfico. Os dados qualitativos foram obtidos 

por meio de uma entrevista e de questões abertas nos questionários 

  Optou-se por realizar esse estudo com jovens atuantes no Programa Jovem 

Aprendiz incluído em diversos setores na área administrativa do Hospital São Paulo, 

visto que tal programa conta com uma ampla demanda desse público, em média 104 

jovens com faixa etária de 16 a 29 anos. Tratando-se de aprendiz com deficiência, não 

há limite de idade.  

Para caracterização da qualidade de vida dos jovens aprendizes, trabalhou-se 

com o universo cultural dessa população. Assim, participaram da primeira etapa da 

pesquisa 73 jovens aprendizes. Para avaliar a percepção sobre a influência do 

programa na qualidade de vida dos aprendizes, foi utilizada uma amostra de saturação 

das informações, sendo entrevistados vinte jovens. 

Os dados qualitativos foram submetidos a uma análise de conteúdo segundo 

Bardin (1977), modalidade análise temática.  

Os dados quantitativos foram ordenados e acomodados em uma planilha 

eletrônica no software Excel® versão 2010.  

A pesquisa se encontra em conformidade com as normas éticas fixadas na 

Resolução nº 466/2012, e suas regulamentações, respeitando os princípios éticos e 

científicos necessários. Foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

São Paulo – Unifesp, sob o número do Parecer: 2.137.300. 
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3. O QUE A PESQUISA APONTA 
3.1 Perfil socioeconômico 

Os jovens participantes desta investigação encontram-se numa faixa etária entre 

16 a 29 anos. Quanto à procedência, três são do estado da Bahia (BA), um de Mato 

Grosso (MT), um de Brasília (DF), um da República do Congo/África, um de Minas 

Gerais (MG), sete de Pernambuco (PE), cinquenta e dois de São Paulo (SP) e sete não 

preencheram essa informação. 

Dos 73 questionários respondidos, 66% dos jovens são do sexo feminino e 34% 

do sexo masculino, com uma maior concentração de mulheres, sendo que 93% 

afirmaram ser solteiros (as) e 7% viverem em união estável. 

Os dados mostram a distribuição étnica dos aprendizes: observa-se que 17% se 

autodeclaram brancos, 38% indígenas, 11% negros e 34% se consideram pardos. 

Neste estudo, a etnia de maior destaque foi a Indígena com 38% dos pesquisados. 

Trata-se de amostra de conveniência pelo fato da pesquisadora trabalhar em um setor 

voltado especificamente aos indígenas, não refletindo a prevalência dos mesmos na 

população em geral. 

Com relação à moradia, os dados apontam que 47% dos jovens entrevistados 

declararam morar em casa própria; no entanto, mais da metade (58%) afirma que 

moram com mais de quatro pessoas na mesma casa, incluindo o próprio jovem. 

No que diz respeito à situação econômica familiar, os dados mostram o número e 

o percentual de respostas às três perguntas que foram feitas aos jovens. Nota-se que 

68% responderam que participam da despesa da família; 23% afirmam que trabalham, 

porém não são responsáveis pelo sustento familiar e 8% explicam que são 

responsáveis pelo sustento da família. 52% das famílias recebem uma renda familiar de 

até dois salários mínimos; 33% até três salários mínimos; 11% até quatro salários 

mínimos e 03% até cinco salários. 

A distribuição dos jovens em relação à escolaridade: 24% já concluíram o Ensino 

Médio, 14% cursam ou cursaram o Ensino Técnico, 11% estão no 2° ano do Ensino 
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Médio, 7% cursam o 1° ano do Ensino Médio, 19% concluíram o 3° ano do Ensino 

Médio, outros 7% cursam supletivo e 18% não preencheram essa informação. 

 

3.2 Perfil sóciodemográfico: quatro dimensões relativas ao Programa Jovem 
Aprendizes  

x Dimensão 01 - relacionada ao preparo dos jovens no momento da inserção no 

programa.  Dos 73 jovens entrevistados muitos afirmaram ter feito curso de 

informática (34%), administração (23%), outros tipos de cursos (16%). 26% 

afirmaram não ter feito nenhum curso.   

 

x Dimensão 02 - o processo de aproximação ao programa. Do total de 73 jovens 

entrevistados, 31% afirmaram que conheceram o Programa por meio de atividades 

de capacitação, 27% por meio da família, 19% por meio das mídias sociais, 16% por 

meio de amigos e 7% por outros meios. 

 

x Dimensão 03 - a aprendizagem no programa. Onde 56% dos jovens atribuem ser de 

muita importância, 25% atribuem ser importante, 16% atribuem ser fundamental e 

3% pouco importante. De acordo com as respostas dadas pelos jovens, alguns 

ressaltam temas que relacionados mais diretamente ao mercado de trabalho. 

 

x Dimensão 04 - avaliação do ensino e da aprendizagem no Programa. Observa=se 

que a grande maioria dos jovens consideram que a relação entre a teoria e a prática 

é de muita importância no aprendizado. Observa-se que 14% consideram esta 

relação de fundamental importância e a grande maioria (52%) enfatiza a importância 

do conteúdo ministrado no curso de capacitação teórica. 

 

Em relação à escolaridade, alguns desses jovens cursam ou cursaram o Ensino 

médio ou Técnico e estudaram ou estudam em escolas públicas em escolas 

particulares. Porém, a maioria estuda no período da noite e os demais nos períodos 

manhã e no período integral.   
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3.3  Qualidade de vida e sua relação com a educação profissional do jovem 
aprendiz  

Frente à questão “O que significa para você qualidade de vida?”, a análise 

temática das falas dos jovens aprendizes permitiu o reconhecimento das seguintes 

categorias e subcategorias: 

a) Estar bem, ou seja ter Saúde, acesso às necessidades básicas e paz interior no 

convívio com as pessoas amigas e familiares. 

b) Bem-estar e união da família 

c) Sensação de cumprimento de metas, de objetivos na sua vida pessoa, incluindo 

tempo para desenvolver as atividades do cotidiano. 

d) Sensação de ter uma base, um alicerce. 

e) Sensação de ter uma força, uma motivação de esperança para a vida. 

A análise das respostas dos jovens aprendizes aos vinte e seis itens do 

questionário do WHOQOL-BREF, nos leva a alguns indicativos, considerando as 

recomendações de Fleck et al (2000): médias entre 1 e 2,9 são indicativas de 

necessidade de melhorias, entre 3 e 3,9 como regulares, aquelas entre 4 e 4,9 como 

boas e 5 como muito boas.  

As duas assertivas gerais do questionário — Como você avaliaria sua qualidade 

de vida? e — Quão satisfeito (a) você está com a sua saúde? — tiveram médias 

classificadas como regulares (respectivamente 3,97 e 3,93). 

Numa escala de 0 a 100, as médias das demais facetas investigadas, reunidas 

nos quatro domínios propostos, são apresentadas no gráfico abaixo:  
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Gráfico 01 - Distribuição das médias aos domínios do WHOQOL-BREF com base na escala de 0 a 

100 que avalia a Qualidade de Vida dos Jovens Aprendizes do Hospital São Paulo. 

 
Fonte: produzida pela própria pesquisadora 

 

 Para Gordia et al (2009, p. 21), a qualidade de vida pode ser considerada 

satisfatória quando a maioria das médias dos domínios for superior a 70.  

 Na população investigada observou-se que, apenas no domínio ambiental, a 

média foi considerada regular. Entendemos que a “média regular” voltada ao domínio 

do meio ambiente, encontre-se relacionada às circunstâncias sociais de vida desses 

jovens aprendizes. 

 Quanto ao Domínio 1 - Físico, considerando os parâmetros propostos por Fleck 

et al (2000), as facetas ‘Atividade da vida cotidiana’, ‘Sono e repouso’ e ‘Energia e 

fadiga’ foram avaliados como regulares pelos jovens aprendizes. Os itens ‘Capacidades 

de trabalho’, ‘Dependência de medicamentos/tratamento’, ‘Mobilidade’ e ‘Dor e 

desconforto’ foram avaliados como bons.  

 No Domínio 2 – Psicológico, os jovens aprendizes apontaram como avaliação 

regular as facetas ‘Espiritualidade/religião/crenças pessoais’, ‘Autoestima’ e 

‘Sentimentos positivos’. Com relação à ‘Sentimentos negativos’, ‘Imagem corporal e 

aparência’, e ‘Pensar, aprender, memória e concentração’, as condições de trabalho 

foram avaliadas como boas. 
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 No Domínio 3 – Relações Sociais, apenas a faceta específica ‘Relações 

sociais’ se enquadrou na categoria de avaliação boa. As facetas ‘Atividade sexual’ e 

‘Suporte (apoio) social’ foram avaliadas como regulares. 

Finalmente, no Domínio 4 – Meio Ambiente observa-se que todas as facetas 

apresentaram uma média entre 3,0 e 3,9, classificada por Fleck et al (2000) como 

regulares. Neste domínio são investigadas facetas como transporte, ambiente físico 

(poluição, ruído, trânsito e clima), participação e oportunidades de recreação/lazer, 

oportunidades de adquirir novas informações e habilidades, cuidados de saúde e 

sociais: disponibilidade e qualidade, recursos financeiros, ambiente de lar, segurança 

física e proteção.  

Outra questão investigada nesta pesquisa foi O que representa para você 

participar do Programa Jovem Aprendiz em sua trajetória profissional e pessoal? Os 

jovens apontam: Evolução pessoal, Possibilidade de novas aprendizagens, Bases para 

o crescimento profissional, Conhecimento e aproximação ao mercado de trabalho e 

Capacitação profissional. 

Eu não "estava" tendo ânimo para nada no pessoal, isso me ajudou muito, isso 
representa muito. Uma experiência (...) de vida, um bom conhecimento. Um 
aprendizado tanto para vida profissional, quanto para a vida pessoal. 
 
Participar do programa foi uma experiência gratificante para minha vida. Eu 
fazia certas coisas que não faço mais hoje. Consegui aprender várias coisas 
que não tinha noção.   
 

Os jovens também sinalizam também a possibilidade de independência, correção 

de rumos e perspectivas de crescimento profissional. 

Para mim é uma grande importância porque tanto no meu pessoal que estou 
aprendendo bastante. Do lado pessoal a aprendizagem para ser levada para 
dentro de outros espaços futuramente.  
 

Ensinou-me muitas coisas desde o dia que entrei e para frente pode me trazer 
outros. Ensinou-me a ser mais comunicativa e respeitar mais as pessoas.  

 

Frente questão como é/foi para você dividir seu tempo entre trabalho e 
estudo?  50% dos jovens aprendizes não tiveram dificuldades em conciliar o tempo de 
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trabalho com o tempo de estudo. Os outros 50% dos jovens tiveram dificuldades em 

dividir o tempo entre o trabalho, a escola e a residência. Neste sentido, a conciliação 

no horário entre o estudo e trabalho foi apontada pelos jovens como ocasionadora de 

conflitos e desafios a serem superados. 

Ressaltam ainda a escassez de tempo para cumprirem com seus compromissos, 

incluindo a ida do trabalho para a escola e vice-versa, e entre as atividades com a 

necessidade de se alimentar.   

Quando questionados sobre os pontos positivos e os pontos negativos sobre 
sua vida ocasionada pela sua participação no Programa Jovem Aprendiz, como 

pontos positivos os jovens elencaram: novos aprendizados, aproveitamento, 

conhecimento de novas informações, o papel diferencial do Programa, abertura de 

oportunidades, amizades e a independência. A maioria deles não aponta pontos 

negativos no Programa. Alguns enfatizam a falta de interesse e desmotivação de 

alguns participantes e intrigas entre componentes do grupo como pontos negativos em 

algumas situações. 

Frente à questão O que representa o salário recebido pelo Programa Jovem 

Aprendiz em seu orçamento familiar?, um ponto muito realçado é a participação do 

salário na sua subsistência e de sua família.  

Está me ajudando muito e ajudando a minha casa. Eu não moro com minha 
mãe, eu tenho que me manter com a minha irmã.  
 

Ainda segundo os jovens, o salário representou suas conquistas pessoais e 

independência financeira, possibilitando a aquisição de bens de consumo, o que lhes 

trouxe amadurecimento. Sinalizam a importância do salário na construção de seus 

projetos de vida, bem como no desenvolvimento tanto pessoal e profissional. 

Representou muito para mim, eu usei o dinheiro para estudar e para fazer 
cursinho. Investimentos futuros que eu guardo uma quantia todo mês 

 

Questionados se há alguma sugestão com relação ao Programa Jovem 
aprendiz para melhoria na qualidade de seus participantes?, os jovens sugerem: 
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Ampliação e maior dinamismo das aulas teóricas,  Maior dedicação e envolvimento dos 

colegas com relação ao programa, Implementação de vale refeição para os jovens,  

Maior divulgação do programa e Melhoria dos treinamentos em programas de 

informáticas. 

Por fim, os jovens responderam à questão Enfim, houve alguma mudança em 
sua qualidade de vida ao entrar no Programa Jovem Aprendiz? 

Todos os entrevistados afirmam que sua participação no Programa Jovem 

Aprendiz trouxe grandes mudanças em sua qualidade de vida, uma vez que nesse 

percurso lhes foi possível adquirir novos conhecimentos e responsabilidades, tornando-

os mais independentes na organização de suas tarefas, além de possibilitar fazer 

diversas amizades. 

Houve, melhorou a vida, porque aprendi mais a ter responsabilidade, tanto com 
o horário e minhas obrigações. Ter uma independência pessoal e familiar uma 
ajuda financeira. 

Antes eu era muito, muito tímido para a coisa, eu não conseguia me socializar 
com ninguém, era muito difícil, deu fazer amizade.  Eu estou tendo mais 
coragem de me soltar, isso tem me ajudado muito através do programa. 
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4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES /SUGESTÕES 
Os resultados evidenciaram o entendimento dos aprendizes relacionados aos seus 

anseios, desafios, experiência e motivações dentro e fora do ambiente de trabalho. 

Observou-se que os aspectos positivos atribuídos ao trabalho desses jovens se 

sobrepõem aos negativos.  

De forma geral, para os jovens, a participação no Programa Jovem Aprendiz 

significa uma oportunidade de evolução pessoal como experiência de vida e 

possibilidade de superação, como também, possibilidade de independência, correção 

de rumos e perspectivas de crescimento profissional e aproximação ao mercado de 

trabalho. 

 Nesse sentido, a percepção dos jovens com relação ao Programa Jovem 

Aprendiz se alia a um conjunto de fatores que abrangem grandes mudanças em sua 

qualidade de vida; em seu percurso, eles adquiriram novos conhecimentos e 

responsabilidades, tornando-se mais independentes na organização de suas tarefas.  

Dos aspectos positivos específicos destacados estão: independência profissional 

e financeira, realização pessoal, grandes oportunidades, responsabilidades, 

crescimento e formação profissional, realização pessoal, novos aprendizados, 

aproveitamento, conhecimento de novas informações. 

Todavia, com relação à conciliação do tempo (entre o trabalho e os estudos), 

alguns jovens aprendizes afirmaram não ter problemas. Porém, para outros, a 

conciliação de horários foi apontada como ocasionadora de conflitos e desafios a serem 

superados, gerando para a maioria obstáculos ocasionados pelo sono, cansaço e falta 

de tempo para o estudo e lazer, além da falta de interesse e desmotivação de alguns 

estudantes. Outro fator negativo foi expresso como intrigas entre componentes do 

grupo em determinadas situações.  

Um ponto positivo muito realçado para a participação é a importância do salário 

na sua subsistência e na de sua família.  Segundo os jovens, o salário representou 

suas conquistas pessoais e independência financeira, possibilitando a aquisição de 

bens de consumo, o que lhes trouxe amadurecimento. Por fim, os jovens sinalizam a 



15 
 

importância do salário na construção de seus projetos de vida, bem como no 

desenvolvimento tanto pessoal e profissional.  

 Pode-se observar que os aspectos positivos atribuídos ao trabalho desses jovens 

se sobrepõem aos negativos, enfatizando o bem-estar e a união da família como 

aspectos fundamentais mencionados pelos jovens para que tenham uma boa qualidade 

de vida. 

Podemos concluir que tais fatores — o econômico e aquele relativo ao bem-estar 

— são de suma importância para a permanência dos jovens nos programa de 

aprendizagem como este, visto que 68% responderam que participam da despesa da 

família. Inferimos ainda que a vivência no Programa trouxe aos aprendizes novas 

experiências, novos caminhos e aprendizados no trabalho, bem como no seu 

desenvolvimento de modo geral, atuando de forma decisiva e autônoma para o futuro 

desses jovens aprendizes. 

É importante salientar que as empresas e entidades capacitadoras possam ter 

um olhar diferenciado voltado a esse público jovem, não apenas vendo-os como uma 

mão de obra barata com o intuito de suprir necessidades ou cumprimento de cotas na 

finalização do contrato, mas que possam vê-los de forma singular, jovens cheios de 

expectativas e sonhos, e que podem agregar muito a empresa como grandes 

profissionais que se tornaram após todo o percurso.  

O papel desempenhado pelo orientador tanto na empresa quanto pela instituição 

capacitadora é de grande importância para que as experiências desses jovens 

adquiridas no ambiente de trabalho sejam transformadoras em suas vidas.  

Apesar de todo esforço que a legislação e as políticas públicas fazem por esses 

indivíduos, entendemos que ele ainda é pouco quando fazemos um levantamento de 

direitos efetivamente alcançados. A Legislação e as políticas públicas devem cumprir 

seu papel em busca do bem-estar social dessa população, que até hoje sofre com 

tantos descasos articulados pelas várias instâncias da administração, pública e privada, 

em seu enfrentamento com as desigualdades sociais!   
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