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RESUMO: 

O trabalho tem como objetivo analisar as propostas do programa 

“Estágio Viva Primeiro Emprego” correspondente ao período de 

2012 a 2014. Para tanto, considerou-se a visão dos jovens 

participantes sobre as formas de inserção no programa. Desse 

modo, buscou-se apontar as perspectivas, as possibilidades 

oportunizadas aos jovens, o processo de desenvolvimento do 

estágio e os impactos do programa na vida profissional do jovem 

participante. Em suma, busca-se identificar se o programa 

proporcionou uma inserção produtiva no mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: Juventude. Mercado de Trabalho. Políticas 

Públicas.  

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A proposta em questão elege por objeto de estudo uma análise do Programa 

“Estágio Viva Primeiro Emprego” no município de São Luis, a partir dos resultados da pesquisa 

realizada com os jovens participantes. Buscou-se apontar a efetividade da proposta do 

programa, no sentido de possibilitar a inserção produtiva de jovens no mercado de trabalho dos 

participantes do período de 2012 a 2014. Assim como, pretendeu-se conhecer as formas de 

ingresso dos jovens no mercado de trabalho e da potencialização da empregabilidade a partir 

da sua inserção no Programa, identificando os efeitos positivos e negativos na sua vida 

profissional.  Vale ressaltar que, o presente artigo, é fruto das análises iniciais da pesquisa 

bibliográfica, documental e empírica. Logo, o processo encontra-se ainda em construção.  

Por que a temática? O interesse sobre os efeitos do Programa “Estágio Viva 

Primeiro Emprego” na vida dos jovens beneficiários no município de São Luis, surgiu da 

curiosidade de compreender, com profundidade, a participação dos jovens no programa, 

principalmente as formas de preparação e qualificação profissional para o ingresso no mercado 
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de trabalho e o desenvolvimento do estágio nas empresas, mesmo que o objetivo seja apenas 

adquirir experiência profissional que possibilite futuramente a inserção no mercado de trabalho. 

Assim, nesse artigo, faremos uma breve explanação sobre a juventude, 

categorizando-a utilizando autores que tratam sobre o tema e apontam os dilemas enfrentado 

por esta, como o desemprego. Por conseguinte, ressaltaremos o mercado de trabalho 

maranhense na contemporaneidade como um campo fértil para a implantação do programa em 

estudo. Seguidamente, apresentaremos o programa, sua constituição desde a década de 1990 e 

suas transformações ocorridas durante o tempo. Finalizaremos demostrando parte dos 

resultados da pesquisa empírica, julgados mais pertinentes. A partir da visão dos jovens 

participantes, buscaremos identificar os principais pontos a despeito do estágio desenvolvido 

do programa e por fim, apontaremos se o mesmo proporcionou uma inserção do jovem no 

mercado de trabalho.  

 

2 A JUVENTUDE E O DILEMA DO DESEMPREGO  

 

 Como diz o ditado popular, a juventude é o futuro da nação. De certo, esta é; 

contudo, o que se observa são as formas como o Estado vem portando-se com o seu futuro, 

deixando-o cada vez mais incerto. Desse modo, a proporção que a juventude foi adensando as 

estatísticas de desemprego, foram sendo criadas medidas para contornar tal situação, ora 

mandadas pela questão social eminente, ora mandadas pelo capital.  

Discutir a juventude como categoria, se faz necessário entendê-la no movimento da 

sociedade na qual se insere.   Esta categoria, possui uma dimensão simbólica, mas precisa ser 

analisada através de outras dimensões, como: “aspectos fáticos, matérias, históricos e políticos, 

nos quais toda produção social se desenvolve” (MARGULIS apud ABRAMO, 2011, p.42). 

Dimensões que refletem as transformações historicamente impressas no decorrer do século 

passado, como as mudanças econômicos-sociais, o avanço no campo do direito, no mundo do 

trabalho e na própria cultura. Por se tratar de um grande contingente plural de pessoas que 

compõe esta categoria, Abramo (2011) faz um alerta sobre necessidade de deixar de referenciar-

se a juventude no singular e passar a se falar em juventudes, no plural, porque, não se pode 

esquecer as enormes diferenças e desigualdades que esta categoria permeia. Para a própria 

noção social, este alerta de mudança revela uma transformação importante, pois segundo 

Abramo (2011, p.44)  

 

[...] a juventude, mesmo que não explicitamente, é reconhecida como condição válida, 

que faz sentido, para todos os grupos sociais, embora apoiada sobre situações e 

significações diferentes, agora, a pergunta é menos sobre a possibilidade ou 
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impossibilidade de viver a juventude, e mais sobre os diferentes modos como tal 

condição é ou pode ser vivida.  

 

  De certo, tem-se ainda a necessidade de caracterizar as juventudes nos tempos de 

hoje por um leque mais amplo, que ultrapasse a dimensão estreita da faixa etária que delimita 

o ser jovem, uma vez que, mudanças sociais alargaram as materializações subjetivas dos jovens, 

como a ampliação da expectativa de vida, participação no trabalho, formação de famílias, entre 

outros. Por isso, a fase da juventude já não pode ser mais caracterizada simploriamente como 

uma fase de transição para a vida adulta, pois esta já vem enxergando-se como tal, ou ainda 

reduzir essa fase como sendo um momento de preparação para o mercado de trabalho 

intermediado pela escola.  Por isso, Pochmann (2007) propõe uma redefinição etária do ser 

jovem no Brasil, ampliando-a de 15 a 24 anos para 16 a 34 anos. 

  Sobre toda complexidade e as formas retrógadas usadas nas definições das 

características das juventudes, de acordo com Pochmann (2007), passa-se a acreditar que 

mesmo estas na fase adulta definida, com formação qualificada ou não, ainda assim não seria 

necessariamente afirmada a conquista de uma autonomia econômica, coadunando numa 

independência familiar do jovem/adulto.   

  Por conseguinte, em toda literatura levantada e estudada, notou-se que sob a 

juventude recai constantemente a discussão a respeito do seu ingresso no mercado de trabalho. 

Neste, a questão qualificação é centralizada como fator principal, sendo primordial para 

consecução de postos de emprego mais avantajados, tanto socialmente como financeiramente. 

Todavia, uma qualificação que propicie tal inserção, requer grandes investimentos – tempo e 

dinheiro. Assim, o jovem depara-se com a sua realidade de vida e a realidade do mercado, 

competindo desigualmente com segmentos profissionais mais qualificados que outrora, 

encontram-se em situações não tão diferentes como as da juventude.  Neste ponto, é preciso 

salientar que nem sempre o argumento da qualificação como algo centralizado é suficiente para 

obtenção dos melhores postos de emprego, pois, em muitos dos casos, pode-se não existir uma 

relação recíproca entre a qualificação e os postos de emprego. 

A respeito de investimentos em qualificações, atenuações do custo do trabalho e, 

ainda, em flexibilização dos contratos de trabalhos, Pochmann (2007) aponta que a taxa de 

desemprego na juventude precisa ser vista pela ótica de dois aspectos fundamentais. O primeiro 

refere-se ao grande contingente crescente de jovens desocupados e que estão em busca de uma 

ocupação. O segundo refere-se proeminência da taxa de desempregados juvenis equiparada a 

taxa de desemprego total. Diante deste cenário, é necessário sobreviver. Logo, a sobrevivência 

é conquistada através de estratégias geridas por atividades ocupacionais desenvolvidas pelos 
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jovens. Estratégias ocupacionais que podem ser incertas, pois, ao acumular diversas 

experiências “profissionais/ocupacionais”, estas possivelmente inferirão no futuro dos jovens.  

 Para se compreender o andamento do mercado de trabalho para as juventudes 

brasileiras, Pochmann (2007, p.49) destaca que o desemprego possui quatro categorias 

fortemente entrelaçadas entre o sistema educacional e a transição deste para o mercado de 

trabalho. O autor refere-se, categoricamente, ao desemprego de inserção, ao desemprego 

recorrente, ao desemprego de reestruturação e ao desemprego de exclusão, assim, para o mesmo 

   

O desemprego de inserção diz respeito à condição do jovem que se encontra à procura 

de postos de trabalho, ou principalmente, do seu primeiro emprego durante um longo 

período de tempo. [...] constitui o primeiro contato do jovem com o mercado de 

trabalho, após a passagem pelo sistema educacional. [...] O desemprego recorrente 

refere-se a situação do jovem que, sem ocupação estável encontra no máximo 

emprego temporário, parcial e provisório. [...] O desemprego de reestruturação é 

consequência direta do forte ajuste ocupacional promovido pelas empresas do setor 

privado. [...] o desemprego de exclusão, que diz respeito ao jovem que permanece na 

condição de sem-emprego por um longo período. (GRIFO NOSSO) 

 

 Vê-se, portanto, que o desemprego, com todas as suas facetas categóricas, encontra-

se em altos níveis de acentuações por conta da ineficiência econômica nacional em gerar 

ocupações qualificadas para a população, assim, o mesmo perdura por longas jornadas 

temporais em face do surgimento de proporções maiores de postos de trabalhos de baixa 

qualidade e precarizados. Destarte, por conta da atual conjuntura, a juventude brasileira se 

insere em dilemas que não podem ser sanados com medidas paliativas de caráter provisório e 

que se desdobram para satisfazer às necessidades do capital. Como é o caso do combate ao 

desemprego enfrentado não só pelo jovem em sua busca pela sobrevivência, mas também como 

os demais sujeitos sociais, tendo em vista que, as desfavoráveis transformações econômicas 

brasileiras colocam os postos de emprego no mercado de trabalho em status de extinção ou 

quando não, precarizados. São nestes espaços precarizados que a juventude vem se inserindo, 

mas requisitando um olhar diferenciado do poder público nos moldes de fazer política e 

implantar políticas voltadas para a juventude.  

Deve ser pensando para isso, no futuro e continuidade da nação. As políticas que 

visam abranger primeiro emprego não podem subordina-se somente ao mercado de trabalho e, 

dessa forma, imaginar que apenas a inserção do jovem neste irá proporcioná-lo uma vida 

melhor. Estas políticas devem se afirmar como políticas de primeiro emprego, garantindo uma 

efetiva transição das formas de profissionalização para o mercado de trabalho, uma vez que elas 

carregam em seu nome o almejado pelo jovem. Somente assim, com políticas construídas de 
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fato, pode existir um caminho coerente para que os dilemas do desemprego deixem de assolar 

o caminhar profissional da juventude.  

 

3 A CENA CONTEMPORÂNEA DO MERCADO DE TRABALHO MARANHENSE 

  

 Sobre o panorama atual, Holanda e Anchieta (2013) enfatizam que a dinâmica 

econômica maranhense no decorrer da década 2000, esteve em constância associação as fortes 

exportações de commodities agrícolas e minerais. Por volta de 2001, as exportações acresciam 

um torno de 544 milhões de dólares, seguida de 2,9 bilhões de dólares em 2010. Além da 

vinculação com o setor externo exportador do Maranhão, formado por grandes empresas 

inseridas em sua grande maioria na capital – como a Companhia Vale do Rio Doce (Vale) e a 

Alumar -  o agronegócio surge na cena econômica exportando grãos de soja, entre outros, 

centrados nas regiões sul e nordeste do estado.  

Apesar de todo crescimento do emprego assalariado e regulamentado na atualidade 

do mercado de trabalho maranhense - passando de 12,4% para a faixa dos 21,6% do total de 

ocupados ao longo da década 2000 - o crescimento econômico centralizou os postos de 

trabalhos formais na capital São Luís e nos municípios mais próximos, enfatizando ainda os 

setores dos chamados líderes do ciclo expansivo, ou seja, os setores da Construção Civil e os 

setores de Comércio. Logo, Holanda e Anchieta (2013) propõem que, para se analisar o 

desempenho do mercado de trabalho maranhense em todas as suas dimensões – estadual, 

regional ou nacional – faz-se necessário levar em consideração três determinantes: “as 

regulamentações e intervenções associadas ao quadro institucional vigente, as condições 

macroeconômicas, e a quantidade e qualidade da força de trabalho” (HOLANDA; ANCHIETA, 

2013, p. 92). 

 Assim, segundo o censo de 2010, a população maranhense atingiu na década de 

2010 mais de 6 milhões de pessoas. Destas, apenas 2.585.083 estavam economicamente ativas 

e apenas 510.996 trabalhavam com carteira assinada e 672.150 trabalhavam sem carteira 

assinada. Percebemos também que, no Maranhão mais da metade dos ocupados (50,4%) no ano 

de 2010, encontram-se em dois dilemas: ou não possuíam nenhum tipo de instrução ou 

possuíam o ensino fundamental incompleto. Todavia, no início dos anos 2000, esse percentual 

era mais acentuado, cerca de 71,8%.  Sobre essa redução, a de se fazer referência a muitos 

fatores, dentre eles, a expansão dos programas de transferências de renda, em especial o 

Programa Bolsa Família – PBF, mantido pelo Governo Federal. 
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Consoante ao Censo 2010, tem-se um total de 2.018.999 de jovens apontados pelo 

IBGE/2010, sendo destes, 1.248.133 economicamente ativos e 770.866 não possuíam 

ocupação, logo, somente 477.267 estavam ocupados. Os jovens de 18 ou 19 anos apresentam a 

menor parcela economicamente ativa em comparação com as demais faixas etárias. Nota-se 

ainda que, entre os jovens de 25 a 29 anos, concentra-se a maior taxa de jovens economicamente 

ativos - cerca de 65,91% de um contingente correspondente a 29,47% da totalidade. Importante 

ainda é destacar que, os jovens de 20 a 24 anos representam um total de 32,49% da amostra em 

questão, com eles caminham também as mais acentuadas taxas de inatividade econômica.  

Na capital maranhense, não temos um quadro desconforme com a totalidade do 

Estado – apontado no parágrafo anterior. Em São Luis, segundo os dados do IBGE, apresentam 

uma totalidade de 356.987 de jovens, ou seja, cerca de 17,59% da população jovem de todo 

estado concentra-se na capital, por consequência desta apresentar melhores oportunidades de 

sobrevivência, saúde, emprego, educação, dentre outros fatores.  Assim, em conformidade com 

a conjuntura do estado, a população de jovens entre 18 ou 19 anos, na capital, ainda 

representaram em 2010 a menor taxa de inserção no mercado de trabalho, porém o menor 

contingente da população pesquisada (7,36% e 11,49% respectivamente). Por sua vez, com 

relação ao contexto do estado, nota-se que os jovens de 20 a 24 anos, na capital maranhense 

ainda carregam consigo a maior taxa de inatividade econômica, compondo 32,16% do total de 

jovens na capital. Os demais caminham na mesma proporção.  

Neste contexto, o Governo com suas estratégias lança o Programa Integrado de 

Educação Profissional do Maranhão, buscando traçar um panorama do Estado, abordando as 

demandas por contratações de pessoas nos empreendimentos que estavam sendo instalados no 

Estado objetivando, assim, oferecer para estes, mão de obra disponível profissionalizada. Dessa 

forma, o documento apresenta um mapeamento da situação da educação profissional e 

tecnológica do Estado nas esferas pública e privada, visando a criação de novos Centros de 

Formação no Maranhão, a fim de que se tenham profissionais qualificados atuando em todas as 

empresas aqui instaladas. O Governo faz então, uma estimativa de projetos localizados na 

região e por conta deste, projeta o quantitativo de empregos possíveis de serem gerados. É 

exatamente neste cenário de estimativas de empregos e de parcelas de jovens já inseridos no 

mercado de trabalho contrastando com a parcela não inserida, que o programa ressurge mais 

uma vez no governo de Roseana Sarney (2009 a 2014), não só para “satisfazer” as demandas 

emergentes de jovens da capital, mas do Estado como um todo. 
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4 O PROGRAMA “ESTÁGIO VIVA PRIMEIRO EMPREGO”? 

 

O programa surgiu em 1995 intitulado como “Primeiro Emprego” estabelecido pela 

Lei 6.345/1995 ligado ao Plano de Qualificação Estadual do Governo do Maranhão na gestão 

de Roseana Sarney. O mesmo visava a inserção no mercado de trabalho, adolescentes de 14 a 

17 anos de idade e jovens de 18 a 30 assistidos a priori na cidade de São Luis, e por seguinte, 

nas demais cidades. Logo, segundo Silva (1998, p.30) o programa tinha como principal 

objetivo: 

Estabelecer mecanismos desencadeadores de ampliação dos níveis de oportunidade 

de inserção de mão-de-obra no mercado de trabalho, numa perspectiva de favorecer 

os aspirantes ao primeiro emprego, a experiência prévia requeira pelos empregadores; 

Desarticular o processo de resistência verificado no mercado de trabalho formal, 

favorecendo medidas de inclusão no processo produtivo de modo a garantir a primeira 

experiência de trabalho; Criar oportunidades para que o beneficiário do programa, 

conhecendo o mercado formal de trabalho, possa adquirir experiência que o capacite 

a ter seu próprio empreendimento.  

 

A conjuntura socioeconômica pra a implantação do programa com os objetivos 

supracitados na década dos anos 90, deu-se devido as séries de dificuldades enfrentadas pelos 

indivíduos na inserção no mercado formal de trabalho. A falta de experiência comprovada 

compunha grande barreira para a rápida absorção da população desempregada. Na época, 

segundo Silva (1998, p.31) “os registros do SINE (Sistema Nacional de Emprego) evidenciaram 

3 mil jovens que não tiveram oportunidade de trabalho por falta de experiência anterior”.  

Destacando a questão responsabilidade, esta recaia sobre o Estado na viabilização 

de uma bolsa financeira, cujo valor não ultrapassava um salário mínimo para os jovens e para 

os adolescentes, uma bolsa financeira de meio salário mínimo, entre outras. Quanto as 

empresas, recaia a responsabilidade de oferecer o vale transporte, equipamentos de segurança 

quando fossem necessários, contatar o órgão responsável pela execução do programa – na 

época, a Secretaria de Estado e Solidariedade, Cidadania e Trabalho, SOLECIT – as 

informações pertinentes do estagiário nos 90 dias de estágio, e por final, efetivar a contratação 

quando fosse possível. Finalmente, recaia sobre o participante do programa a capacidade de 

desenvolver o estágio buscando alcançar uma relevante execução de suas atividades. Para os 

jovens a carga horaria abrangia oito horas diárias e para os adolescentes, quatro horas diárias 

compatíveis com os horários de estudos.   

Segundo Ferreira (2005) cerca de 57.187 candidatos foram inseridos no período de 

1995 a 2000.  Assim, desde o início das ações do programa em 1995, conforme observa Guilhon 

e Lima (2012, p.221),  
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[...] os dados disponíveis sobre os inscritos e selecionados/encaminhados às empresas 

revelaram que [...] até 2000, ocorreu uma cobertura insatisfatória de 17,30% daqueles 

que se candidataram ao Programa. Esse percentual, contudo, se elevou para 21,97% 

em 2001 e para 45,34% em 2002, sendo que o percentual médio dos oito anos de 

execução das ações foi de 21,53%, abaixo dos 30% esperados.  

 

Em 2009 o Programa ressurge na nova gestão da governadora Roseana Sarney. 

Ganha uma nova nomenclatura e passa a ser chamado de “Estágio Viva Meu Primeiro 

Emprego” e o comando deste  fica sobre a responsabilidade da Secretaria de Estado do Trabalho 

e da Economia Solidária – SETRES. Por conseguinte, em 2012 o programa ganha mais uma 

nova nomenclatura e passa a ser denominado como Programa “Estágio Viva Primeiro 

Emprego”. Contudo, não foi somente o nome em questão que foi reduzido, mas também 

concentrou e focalizou suas ações somente nos jovens de 18 a 30 anos. 

Consoante a Medida Provisória nº 129 de 20 de Junho de 2012, os principais 

objetivos do Programa, passam a ser:  

 

I - a inserção de jovens no mercado de trabalho e sua escolarização; 

II - o fortalecimento da participação da sociedade no processo de formulação de 

políticas e ações de geração de trabalho e renda; 

III - a qualificação do jovem para o mercado de trabalho e inclusão social; 

IV - o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida 

cidadã e para o trabalho. 

 

 

Dessa maneira, em 2014, a avaliação do programa no contexto do Programa 

Maranhão Profissional, um dos eixos aponta como o programa “Estágio Viva Primeiro 

Emprego” que encaminha os jovens devidamente qualificados para estágio nas empresas, 

aumentando a produtividade da empresa através da contribuição dos estagiários, 

proporcionando a estas a oportunidade de conhecer e avaliar os possíveis colaboradores a serem 

contratados. O Estado como um todo, o programa contribuiu com o estimulo a economia através 

do incremento de mão de obra, gerando renda, aumentando o consumo e aumentando os 

indicadores socioeconômicos e de IDH do Estado. 

O relatório de avaliação do programa em 2012 não aponta os dados quantitativos 

do ano em questão, somente o relatório de 2014 destacou o quantitativo exato, mas dos anos de 

2013 e 2014. Cabe ressaltar que o mesmo não faz a divisão por cidades onde o projeto 

implantou-se. Dessa forma, conforme o relatório de 2014, em 2013 o programa se fez presente 

em 32 municípios do Maranhão, ou seja, alcançou somente 14,95% dos municípios do Estado. 

Assim, em 2013 foram encaminhados 14.000 jovens para estágios nas empresas parceiras 

inseridas no programa (total de 2.668 – 2013 a 2014), ultrapassando assim, a meta inicial de 
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7.500 jovens. Em 2014, programa “Estágio Viva Primeiro Emprego” projetou mais de 15.000 

encaminhamentos de estágio remunerado nos 32 municípios participantes nas empresas 

cadastradas. O relatório em si, apresenta as vagas mais solicitadas pelas empresas, sendo estas 

das áreas de técnico administrativo, marketing e vendas. No total, o programa acumulou neste 

período cerda de 29.133 jovens participantes.  

       

 

5 O ESTÁGIO NO PROGRAMA NA VISÃO DOS JOVENS PARTICIPANTES 

  

 Materializar a pesquisa com o arremate empírico, pressupôs na superação de 

diversas barreiras, dentre elas, a dificuldade de encontrar os participantes do programa Estágio 

Viva Primeiro Emprego. Pois, com a saída do Governo de Roseana Sarney e a entrada do 

Governo de Flávio Dino, mudam-se as secretarias e os gestores responsáveis pelas mesmas. A 

princípio, a Secretária de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SECTEC – dá lugar para a 

Secretaria de Ciência e Tecnologia do Maranhão – SECTI.  Logo, com a mudança, as 

documentações pertencentes e ligadas ao programa em questão, não foram repassadas aos atuais 

gestores. Pelo menos, foram estas informações que foram repassadas até o presente momento. 

O que existe é uma estimativa de mais de 3.000 jovens inseridos no período de 2012 a 2014 na 

Capital. Por isso, restou a opção de execução da pesquisa empírica utilizando a técnica bola de 

neve. A priori, houve a identificação de apenas uma participante via rede social e a partir desta, 

os demais foram aparecendo e se prontificando a participar ativamente da pesquisa empírica 

respondendo o questionário aplicado online e por final, na participação da entrevista.  

 Dessa forma, traçaremos primeiramente um perfil dos jovens participantes. Quanto 

a idade 18 a 30 anos, a pesquisa apontou que, dos 30 participantes, 33,3% tinham 19 anos na 

época do programa, 16,7% tinham a idade de 18 anos e os outros 16,7%, representa a idade dos 

26 anos. As idades de 20, 24, 25 e 30 anos apresentaram um percentual de 8,3%. Por final, as 

idades não destacadas nesse momento, não pontuaram nesta parte da pesquisa.  Referente ao 

sexo dos participantes, 58,3%, destes, são do sexo masculino e 41,7% são do sexo feminino. 

Quanto ao grau de instrução dos participantes, 53,8% dos participantes eram detentores do 

segundo grau completo e 30,8% já estavam inseridos no ensino superior, 7,7% com segundo 

grau incompleto e, somente 7,7% dos participantes possuíam o ensino superior completo. É 

importante destacar que tanto primeiro grau completo e quanto o primeiro grau incompleto não 

pontou nesse momento.  
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 Após a inserção no programa, 46,2% dos pesquisados nos tempos atuais, já estão 

inseridos no nível superior, uma vez que anteriormente, apenas 30,8% dos participantes 

estavam inseridos no ensino superior, ou seja, houve um aumento de 16,6%. Por conseguinte, 

30,8% dos participantes manifestaram que possuíam somente o segundo grau completo, houve, 

assim, uma redução de 23% de participantes apenas com o segundo grau completo. Percebe-se 

um aumento significativo dos participantes com o ensino superior completo, cerca de 15,4%. 

Fatores que coadunaram com esta situação, foram a implantações de programas como: o 

Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 

Todavia, um agravante se apresenta quando 7,7% dos participantes afirmaram que possuem 

apenas o segundo grau incompleto. Isso demonstra que o programa, em suma, falhou com estes 

participantes no quesito qualificação/educação, pois, se a objetividade era proporcionar uma 

qualificação/educação que possivelmente oportunizassem a empregabilidade, certamente, se 

assim o fosse, os participantes teriam saído pelo menos do seu estado educacional inicial após 

o programa. 

 Obstinando a pesquisa, será versado nesse a questão do estágio e a qualificação 

proporcionada pelo programa percebidas a partir das perspectivas dos participantes do período 

de 2012 à 2014, cujo perfil fora traçado anteriormente. No entanto, fazer menção do que se trata 

o estágio no contexto brasileiro é de suma importância. Dessa forma, em 2008, surge a Lei de 

número 11.788 de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras 

providências. Para ela, o estágio é: [...] ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos”. 

(BRASIL, 2008). A Medida Provisória de nº 129 de 20 de Junho de 2012, recria o programa 

“Estágio Viva Primeiro Emprego” coadunando em partes, em seus princípios, com o proposto 

pela Lei 11.788, como por exemplo, “a prevalência do aspecto educativo sobre o produtivo” 

(MARANHÂO, 2012, p.1), adequando, também, a carga horaria do estágio.  

 À vista disso, buscamos fazer primeiramente uma caracterização das empresas onde 

o estágio, favorecido pelo programa, foi desenvolvido. Os resultados demostram em sua 

maioria que, os jovens pesquisados foram inseridos nas empresas do ramo de serviços, 

percentualmente, falamos de 53,8%. Logo após, aparece as empresas do ramo do comércio com 

38,5%. Por final, as empresas do ramo industrial com apenas 7,7%. Vale ainda frisa que, 53,8% 

dessas empresas eram de pequeno porte, 38,5% eram de médio porte e somente 7,7% eram de 

grande porte. Nestas últimas, eram exigidas dos jovens participantes uma pré-qualificação 

anterior ao estágio.  
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 Sobre o oferecimento de capacitação e a participação dos jovens nesta no contexto 

do programa, a pesquisa mostrou que 53,8% dos jovens participantes afirmaram que o programa 

não ofereceu nenhum tipo de capacitação, ou pelo menos não sabiam da existência destas, em 

contrapartida, 38,5% afirmaram a oferta da capacitação e as suas efetivas participações nestas. 

Apenas 7,7% afirmaram que o programa ofereceu a capacitação, porém não puderam se fazer 

presente devido a alguns fatores conflitantes, como a extensa jornada de trabalho recaída sobre 

alguns participantes.  Por conseguinte, os participantes foram questionados se o estágio foi 

efetivado em uma área de sua afinidade, correspondendo com os seus anseios profissionais. 

Logo, 53,8% dos jovens entrevistados estagiaram em áreas sem nenhuma afinidade e 46,2% 

estagiaram em áreas com afinidade. 

  Prosseguimos perguntando se no decorrer do estágio, houve algum tipo de 

supervisão de profissionais da área ou mesmo pelo órgão de execução do programa, tendo em 

vista que, a Lei 11.788 caracteriza o estágio como um ato educativo escolar supervisionado. 

Desse modo, as respostas versaram sobre a afirmativa e a negativa da supervisão nos moldes 

da lei, como podemos perceber abaixo:  

 

Teve sim, passei por vários supervisores, semanas com um, semanas com outro. Como 

eu fiz um curso de eletromecânica, que que meio passava pelo supervisor da mecânica 

[...] depois tinha que conhecer a área da elétrica / Olha, com relação ao supervisor, 

teoricamente sim. Na verdade foi um acompanhamento superficial, baseado em 

assinaturas, em preenchimento de formulários, mas nada, por exemplo se o estagiário 

estava tendo alguma dificuldade ou alguma coisa do tipo. Foi bem isso. / A supervisão 

foi feita apenas uma vez por uma pessoa da Secretaria do Trabalho que foi lá, mas 

depois ele não apareceu mais. (ENTREVISTADOS) 

  

 Como se pode observar, das respostas citadas acima, somente uma na totalidade das 

entrevistas é referente a positividade da supervisão no processo do estágio, as demais, 

afirmaram existir apenas uma supervisão burocrática e superficial para fins de comprovação do 

estágio. Dessa maneira, o programa que projeta a proposta do estágio e não estrutou-se, em 

termos legais e de pessoal técnico, na oferta da supervisão efetiva, coloca em risco a relação 

existente entre o trabalho e a profissionalização. Guerra e Braga (2009, p.553), descrevem que 

“a supervisão é a expressão da indissociabilidade entre trabalho e formação profissional”. Neste 

ponto, por mais que estas autoras façam menção a supervisão desenvolvida na formação dos 

profissionais do Serviço Social, se no desenvolver do estágio proporcionado pelo programa 

baseados nas propostas de Guerra e Braga (2009), a supervisão efetiva, em sua totalidade, 
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poderia contribuir positivamente no encaminhamento de jovens qualificados e habilitados para 

o mercado de trabalho.  

 Posteriormente, perguntamos para os jovens participantes se o estágio foi 

satisfatório, se sim ou não, acompanhado da justificativa em seguida. Assim, a pesquisa apontou 

que, de maneira unânime, todos os participantes responderam positivamente quanto ao  estágio 

desenvolvido, mesmo com os problemas mostrados pelos mesmo. Pontuando algumas 

respostas, para eles:  

 

Sim, foi satisfatório. Como diz aquele ditado, vivendo e aprendendo. Cada empresa 

ensina o que tá ali pra aprender, o seu serviço. / Assim, foi bem satisfatório [...] 
comecei na recepção, depois fui pro restaurante, depois fui pra área das camareiras, em 

seguida pro administrativo. Assim, foi muito bom e depois eu acabei voltando pra área 

da recepção, [...] me colocaram em cada dia em cada setor, só pra conhecer mesmo 

e conhecer o quadro funcional do hotel.  (ENTREVISTADOS, grifo nosso) 

  

 Destaca-se, a partir desse momento, dois fragmentos considerados importantes nas 

respostas dos participantes, como: “cada empresa ensina o que está ali pra aprender” e “me 

colocaram cada dia em cada setor, só pra conhecer mesmo”.   

 O primeiro fragmento refere-se a capacidade de que as empresas, cadastradas no 

programa, teriam em efetivar a sua coparticipação no processo de aprendizagem e qualificação 

dos jovens, não obstante, observa-se divergentes posições quanto a essa capacidade, 

assimiladas pelos jovens no campo de estágio. Analisando por esta perspectiva, apesar da 

unanimidade em apontar o estágio como satisfatório, observaram em outras entrevistas, que 

executavam atividades diferentes das quais foram requisitados para desenvolverem na empresa. 

Lembrando que, as atividades desenvolvidas no estágio deveriam ser compatíveis com o curso 

ofertado. A saber, alguns participantes relataram que eram solicitados para servir café, 

esquentar o almoço do chefe e de alguns funcionários, fazer pagamento externo de contas 

pessoais, dentre outras atividades que em nossa análise dos documentos pertencentes ao 

programa, não estavam contidas. Assim, Ferreira (2005), em sua pesquisa, com o aparecimento 

dessas situações, conseguiu relacioná-las como sendo uma “condição de exploração do trabalho 

e as (não) condições de um trabalho digno são também patrocinadas por aqueles que o sofrem” 

(FERREIRA, 2005, p.79). Por isso, resta-nos saber até que ponto as empresas ensinaram o que 

tem para ensinar, pois, para se propagar condições de exploração, não se faz necessário 

capacitação e qualificação previa da juventude.  

 O segundo fragmento ressalta os constantes rodízios dos participantes por setores 

de cada empresa, sendo algo bem característico da rede hoteleira, pois agregam uma quantidade 

de serviços, como recepção, restaurante, lavanderia, almoxarifado, dentre outros. Então, em um 
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curto espaço de tempo, exigiam dos jovens uma absorção e agilidade na apreensão e execução 

dos serviços. Percebe-se então, que as empresas exigiam uma polivalência e 

multifuncionalidade dos jovens inseridos no programa. Isso só confirma o que Antunes (2011, 

p.63) analisa sobre as novas exigências incididas no trabalhador, tratando como um novo tipo 

de trabalho, pois, para ele o trabalhador “[...] deve ser mais polivalente do que o trabalhador da 

empresa do tipo taylorista e fordista”.  

  Para finalizarmos esse momento, pode-se perceber uma dicotomia existente na 

execução do programa com a relação educação e trabalho, uma vez que, o mesmo visava uma 

carga horária para possibilitar o resguardo do estudo, o lazer e a convivência social do 

educando. Entretanto, não foi bem isso que conseguimos identificar nas respostas dos 

participantes, pois, afirmavam que recaiam sobre eles atividades fidedignas a profissionais, 

acarretando, dessa maneira, em uma sobrecarga de trabalho e responsabilidade além das 

possibilidades dos jovens inseridos no programa, tornando inviável a busca por uma educação 

continuada.  Dessa forma, Pochmann (2007, p.89) afirma “que os maiores obstáculos à 

reprodução social têm como referência a verdadeira crise na transição do sistema educacional 

para o mundo do trabalho”. Não existe uma clareza do que é educação e como ela incide no 

mundo do trabalho. É por isso, na visão do autor, que os programas de geração de estímulo ao 

primeiro emprego estão longe de obterem sucessos em escala nacional.  

 

6 E A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO? 

 

 Para analisarmos a proposta em inserir o jovem no mercado de trabalho, 

perguntamos para os participantes entrevistados se ao findarem o estágio, as empresas, nas 

quais atuaram, oportunizaram a contratação. Tendo em vista que o programa não exigia que as 

empresas contratassem todos os candidatos encaminhados, não obstante, tinham uma cota para 

contratação. Assim, pelo menos 30% do quantitativos de jovens participantes deveriam ser 

efetivados, quando não, as empresas precisariam cumprir um período de carência de três meses 

entre um estagiário e outro, senão seriam desligadas do programa. Desse modo, 92,3% não 

conseguiram a tão esperada contratação. Por outro lado, apenas 7,7% conseguiram a efetivação 

na empresa. Interpelamos aos participantes, se em algum momento eles observaram 

possibilidades que oportunizariam a concretização da hipótese de empregabilidade ao findar o 

estágio, os mesmos destacaram:  
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Com certeza, pude observar nessa empresa que trabalhei, por esse programa, era de 

grande porte, mas infelizmente não puder ser contratado pois eu mesmo já estava 

procurando outra coisa, como estudar, era conciliar os estudos. / Assim, pelo 

programa não foi de imediato, pois o hotel estava passando por um problema seríssimo 

de pessoal, pois vários funcionários estavam faltando porque o hotel pagava sempre 

em atraso e devido a isso e como o hotel estava muito cheio, uma vez que eu já tinha 

saído do de lá.  Daí, perguntaram se aceitava um contrato de seis meses no lugar de 

outro funcionário. Porém, como eles não assinaram a minha carteira eu saí de lá sem 

nenhum benefício, sem FGTS, etc. / Infelizmente não, não houve nenhuma 

oportunidade contínua, mesmo com a renovação do estágio. (ENTREVISTADOS) 

 

  Tão logo, percebe-se que as repostas, tanto do questionário como da entrevista, 

caminham pelos mesmos trilhos, ainda que o enunciado seja diferente, ambas estão enleadas. 

Denota-se, a partir de então, que no contexto do programa, as empresas participavam 

ativamente como campo de estágio, todavia, estas não foram capazes de absorver uma parte 

expressiva da totalidade dos jovens inseridos. Vale destacar que, a impossibilidade de efetiva 

contratação não foi situação exclusiva dos levantamentos feitos nesse espaço de tempo 

estudado, pois, o Relatório do Gaepp (1998) e por conseguinte, a pesquisa de Ferreira (2005), 

já sinalizará isso como um lado negativo do programa.  

 Assim, a impossibilidade da efetivação dos jovens participantes por parte das 

empresas, em sua maioria, deu-se, pois, existiu um contingente massivo de empresas 

cadastradas sem condições financeiras de efetivar uma contratação. Havia sim, um engajamento 

de algumas empresas para permanecerem no programa, porém, não tinham nenhuma pretensão 

em admitir novos funcionários, se não aproveitar as facilidades do programa. Observa-se, então, 

que as empresas inseridas no programa – com pouquíssimas ressalvas - foram mais que um 

campo de estágio, foram campos de exploração de uma mão de obra jovem, barata, uma espécie 

de terceirização jovial financiada pelo Estado. Porém, as palavras de um entrevistado afirmaram 

que “topava qualquer coisa pra garantir uma experiência e sendo pago pra isso, independente 

de como iria fazer” (ENTREVISTADO). Isso, conecta-se com o que Branco (2011, p.138) 

aponta em suas considerações:  

 

No tocante ao emprego profissional [...] basta que olhem para o seu dia a dia ou para 

o futuro imediato para se sentirem fustigados pela crise que abala o mercado de 

trabalho. Daí a se sentirem “tomados” pelos temores de um cenário futuro assustador. 

[...] Assim, independentemente de que estivessem, no momento da pesquisa, 

procurando ou não ocupação, não poderia ignorar que, tão logo viessem a ter que fazê-

lo, acabariam necessariamente se defrontando com enormes dificuldades (BRANCO, 

2011, p.138) 
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  Assim, fica nítido que a juventude brasileira, em suma, preocupa-se em garantir 

sua inserção no espaço profissional, mesmo que não de maneira imediata, no entanto, em algum 

momento terá que defrontar-se com tal escolha.  Fazendo referência ao programa, tal 

preocupação garantiu a manutenção do programa com a mão de obra jovem, preocupada em 

obter o seu emprego, experiência profissional e sua inserção no mercado de trabalho.  

 Um ponto importante, e que pode ter dificultado uma inserção posterior a 

participação no programa no mercado de trabalho, refere-se a questão do tempo de experiência 

profissional adquirido no mesmo. O estágio poderia ser renovado por mais três meses, 

totalizando seis meses. Vale ressaltar que as empresas exigem no mínimo seis meses de 

experiência, comprovada, para ocupação de uma vaga. No contexto do programa, poucos dos 

participantes entrevistados conseguiram prorrogar seu estágio e aos que conseguiram a 

prorrogação do estágio, com relação a experiência, positivaram o programa, todavia, aos que 

não conseguiam, negativaram o programa pela curta experiência proporcionada. Por outro lado, 

quando houve a possibilidade de contratação, após o fim do estágio, foram citadas 

recorrentemente as formas de contratações, contraditórias com a legislação trabalhista. A 

exemplo, destacamos um fragmento das respostas selecionadas, onde o participante afirma que 

“como eles não assinaram a minha carteira eu saí de lá sem nenhum benefício, sem FGTS, etc”. 

Para Pochmann (2011, p.57), “em geral, as condições de trabalho e de remuneração são muito 

flexíveis diante dos mecanismos de garantia de acesso aos direitos sociais e trabalhistas. Quase 

sempre as condições de contratações são ilegais”. Isso infere no padrão de inserção ocupacional 

do jovem em constância precarização e instabilidade social.  

 Vale destacar, também, que muitos participantes acabaram migrando para outras 

atividades após o programa, diferente das atividades outrora desenvolvidas.  Isso, pode ter 

ocorrido, devido as funções exercidas, não corresponderem às expectativas profissionais dos 

participantes. Logo, consoante ao relatório do Gaepp (1998) e a pesquisa realizada por Ferreira 

(2005), nota-se um panorama, atual, semelhante no oferecimento dessas atividades. Assim, as 

atividades mais apontadas, foram as de vendedores, recepcionistas, repositores, auxiliar 

administrativo, serviços gerais, entre outras. Por isso, Ferreira (2005, p.78) afirma que essas 

atividades “mas se aproximam no sentido de serem atividades que possuem característica de 

subalternidade [...] posições ocupacionais que não viabilizará a eles a oportunidade de ampliar 

seus acessos”. E com a tomada de conhecimento de tal situação, partem para outras atividades. 

 Assim, procuramos saber a atual situação, em termos de inserção no mercado de 

trabalho, dos jovens que participaram do programa “Estágio Viva Primeiro Emprego” no 
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período de 2012 a 2014, a pesquisa indica que, 38,5% dos jovens participantes estão inseridos 

em alguma atividade remunerada de trabalho, ou outros 38,5%, afirmaram que não estão 

trabalhando, contudo, estão apenas estudando e 23,1% responderam que não estão trabalhando.   

Logo, só para termos uma ideia sobre a inserção no mercado de trabalho, dos pesquisados, o 

somatório das percentagens dos que não estão inseridos e os que estão apenas estudando, temos 

61,6%.  

 Dessa forma, pedimos que os jovens apontassem se o programa potencializou, de 

fato, uma inserção produtiva no mercado de trabalho após o fim do programa. Várias foram as 

respostas, e por isso dividiremos entre os participantes que avaliaram de forma negativa, e, por 

seguinte os de forma positiva.   

 Os participantes que avaliaram de maneira negativa, ou seja, o programa não 

proporcionou uma inserção produtiva no mercado de trabalho:  

 

Não, eu decidir que tinha que estudar mesmo, porque na época eu fiquei foi 

traumatizada, muitos outros colegas sentíamos a mesma coisa, principalmente a 

necessidade de fiscalização nas empresas. Muitos jovens viviam em situações de 

exploração e até mesmo humilhações por parte dos empresários. Não havia respeito 

em relação aos horários, exigiam horas de trabalho pós expediente e muitas outras 

situações desagradáveis / Não, acredito que se tivesse uma capacitação maior na área, 

o jovem não teríamos dificuldade em ser efetivado ao final do estágio ou mesmo 

depois. Eu me capacitei em uma área e estagiei em outra. (ENTREVISTADOS, grifo 

nosso)  

 

 Seguidamente, destacamos os participantes que avaliaram de maneira positiva, ou 

seja, o programa proporcionou uma inserção produtiva no mercado de trabalho: 

 

Sim, me tronei um rapaz experiente, embora por curto tempo. Minha carteira teve 

tudo assinado, com o estágio desenvolvido em três meses somente, mas daí você corre 

atrás depois. / Sim, proporcionou uma inserção produtiva não por conta do auxílio, 

mais sim por conta de habilidades que eu desenvolvi, exatamente. Pra quem não tinha 

nenhuma perspectiva em relação ao mercado de trabalho, foi uma “forma fácil” e bem 

rápida com relação a inserção. (ENTREVISTADOS, grifo nosso) 

 

 No primeiro momento, temos participantes que depositaram esperanças de futuras 

e imediatas inserções profissionais no mercado de trabalho, mas, foram sanadas devido as 

formas de como os processos de trabalho se desenvolveram no campo de estágio, ou antes 

mesmo do ingresso neste com a falta de capacitação efetiva. Percebemos, por esta perspectiva, 

que, o programa contribuiu para um obscurecimento da importância do trabalho no desenvolver 

profissional destes jovens, deixando vestígios, traumas e a experiência do erro da participação.  

 O programa, pode até ter levado em consideração que a fase da juventude precisa 

de capacitação e qualificação profissional. Todavia, na forma de execução – na visão destes 



17 
 

 
 

participantes – deixou de considerar que a fase da juventude estar em constante processo de 

amadurecimento intelectual, acarretando no amadurecimento profissional. Tais 

desconsiderações ficam claras quando a instituição responsável pelo programa deixou de 

selecionar empresas interessadas em coparticipar do projeto, com possibilidades concretas de 

oferecer estruturas, física e pessoal, dignas para o desenvolvimento do trabalho, e mesmo assim, 

nem as fiscalizou de maneira a contento. Observamos que, a educação passa a assumir o 

primeiro plano no lugar da busca pela inserção no mercado de trabalho na vida desses jovens, 

pois segundo um participante “não sonho em trabalhar a minha vida toda daquela forma”. Por 

isso, para Pochmann (2007, p.40) a educação não é o único passaporte para o emprego, mas 

permanece como requisito capaz de evitar os piores constrangimentos”.  

 Mas, como é possível uma positivação por participantes que foram capacitados para 

atuar em uma área e acabam sendo direcionados para uma completamente diferente? Esta 

situação, como já mencionado, não é inédita na atualidade, porque o programa sempre a 

apresentou desde a sua primeira implantação. Porém, para fins de quantificação dos números 

totais inseridos no estágio, as mesmas não foram levadas em consideração e a situação-

problema continuou a persistir. 

 Por outra perspectiva, alguns participantes apontaram que o programa potencializou 

de maneira positiva na inserção profissional no mercado de trabalho. Desse modo, o programa 

proporcionou a eles experiência profissional em um curto espaço de tempo e um carimbo 

carteira de trabalho para fins de comprovação do estágio. Não podemos analisar que isso é um 

impacto positivo do programa na vida dos jovens, pois, o mesmo é desenvolvido a partir da 

construção de processos, desde a forma de seleção das empresas e dos candidatos, a capacitação 

e a efetivação do estágio. E se, em algum momento, este tripé é quebrado, compromete a 

qualificação em sua totalidade. Logo, com uma qualificação fragmentada, “o correr atrás” ficou 

nítido na visão de muitos desses jovens, pois, passam “a acreditar que seu futuro depende 

apenas de comportamentos e atitudes individuais, [...] o individualismo valorizado ao limite 

somente reforça a desigualdades e as reações violentas daqueles que crescentemente vão sendo 

excluídos” (POCHMANN, 2007, p.10).  

 Outros afirmaram a descoberta de habilidades que coadunaram no desenvolvimento 

de outras atividades e, assim, proporcionou a inserção no mercado de trabalho. De fato, 

considera-se como um ponto positivo. O programa pode ter proporcionado - mesmo com suas 

falhas - nos jovens participantes o interesse pelas funções executadas ou, então, outras 
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diferentes. Como no caso do participante, afirmando que “não sabia desse meu potencial de 

comunicação, consegui perceber isso no estágio, hoje eu sou estudante de Letras e já dou aulas”.  

 Sendo assim, em torno do material levantado, não foi constatado as intenções de 

garantia de emprego aos jovens participantes, fato este apontado como ilusório e falacioso pelos 

entrevistados. Todavia, houve um comprometimento por parte do Estado, na garantia de uma 

qualificação que potencializa-se a inserção de jovens no mercado de trabalho, tendo por base 

os processos de escolarização. Logo, tivemos participantes afirmando que o estágio, mesmo 

com falhas de execução, viabilizou uma inserção posterior no mercado de trabalho usando a 

prerrogativa da experiência profissional adquirida. Como, também, outros participantes 

afirmaram a não possibilidade de inserção posterior ao programa, pois este, ou não viabilizou 

a quantidade de experiência exigida pelo mercado, ou não ofereceu a qualificação suficiente 

que oportunizasse uma contratação posterior.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Portanto, destaca-se que as políticas de geração de renda e emprego norteiam-se 

para garantir a empregabilidade dos sujeitos por elas englobados, não obstante, com base no 

individualismo recaído sobre os mesmos. O Estado vem se eximindo de outras funções, 

restando apenas a viabilização da capacitação profissional, para assim, os sujeitos capacitados 

competirem por igual com os demais. À vista disso, segundo Ferreira (2005, p. 38) e em 

concordância com as afirmações da mesma, contemplamos um período em que por mais que o 

Estado qualifique “não haverá vagas para todos, e, ainda que qualificados, a população está 

submetida as poucas vagas existentes, que são disputadas por várias pessoas”. Precisamos de 

políticas efetivas. 

A respeito do programa, notamos falhas de execução que há 20 anos atrás eram 

recorrentes: como a esperteza das empresas cadastradas, o treinamento generalizado, os desvios 

de funções dos estagiários, a falta de supervisão e fiscalização e outras mais. O mesmo ressurgiu 

com o status politiqueiro e mais focalizado no público alvo, visando uma quantificação das 

ações do estágio/trabalho em detrimento da qualificação de jovens. Todavia, considera-se que 

a proposta é uma ótima oportunidade para os jovens conseguirem uma preparação e possível 

inserção no mercado de trabalho, contudo, o alcance dos objetivos em meio termo, e todas as 

falhas até aqui apontadas, precisam ser sanadas.  
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Assim, como proposta de melhoria do programa, sugerimos: a ampliação da equipe 

inserida na execução do programa; analisar a possibilidade de mudança do tempo de duração 

do estágio; primar pelos processos de qualificação em sua totalidade, unificando a teoria e a 

prática; definir critérios de seleção das empresas com reais condições de proporcionar a parte 

prática da qualificação, o estágio; manter constante fiscalização das empresas; e por final, 

garantir a supervisão técnica de todos os estagiários. Acreditamos que, desta forma, os jovens 

participantes poderão ter maiores possibilidades de inserção no mercado de trabalho. 

Na atual gestão, tem-se a promessa de reformulação do programa no “Mais Estagio 

Jovem”, porém até o presente momento, a juventude não possui nada concreto com relação a 

efetivação da proposta. Quando procuramos a Secretária (SECTI), pela última vez, afirmou 

apenas que o programa não estava em fase de implementação, porque, não havia o que se 

implementar, e estavam iniciando do marco zero. Dessa forma, as expectativas pela execução 

do programa aumentam na juventude maranhense o desejo de suprirem seus anseios 

profissionais, mas teremos que aguardar para avistarmos os desfechos tomados pela nova 

proposta. 
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