
          MUDANÇAS, PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS SOCIOESPACIAIS: 

      15 ANOS DA FAMAM NO RECÔNCAVO DA BAHIA/BRASIL 

     8 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018 

     FACULDADE MARIA MILZA 

 

 

 

A PERCEPÇÃO DE APRENDIZES SOBRE A EXPERIÊNCIA NA APRENDIZAGEM 

COMO AUXILIAR DE PROCESSAMENTO DE FUMO: UM ESTUDO EM UMA 

INDÚSTRIA NO SEGMENTO DE TABACO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR 

MANGABEIRA-BA. 

 

Jacson de Souza Brandão 
*
 

Andrea de Oliveira Silva
**

 

 

A entrada da juventude no mundo do trabalho traz muitos aspectos positivos, como o 

aprendizado, ampliação de redes de relacionamentos, e sua percepção enquanto participante 

de um novo grupo social, já os aspectosnegativos, a relação de trabalho unido ao estudo 

podem prejudicar a formação educacional, a redução de tempo para estudo e cansaço nessa 

rotina. Nesse sentido, a lei 10.090/2000 é intitulada no intuito de inserir jovens no mercado, 

determinando as empresas cotas específicas de contratação, qualificação profissional por meio 

de capacitação teórica, carga horária especial, além das atividades práticas desenvolvidas na 

empresa. Nessa perspectiva, o segmento industrial realiza a contratação dos jovens para 

atender a legislação específica e contribuindo com a inserção dos jovens no mercado de 

trabalho em área específicas de trabalho como o auxiliar em processamento de fumo. Nesse 

contexto, o objetivo desse estudo é analisar o aprendizado adquirido pelos jovens do curso de 

auxiliar em processamento de fumo da indústria de tabaco no município de Governador 

Mangabeira-BA, durante o contrato de aprendizagem.Especificamente pretende-se:descrever 

quais as competências foram desenvolvidas pelos jovens durante a aprendizagem, identificar 

as possibilidades de contratação após o término do contrato, descrever as limitações 

vivenciadas pelos mesmos durante a parte prática. Quanto aos pressupostos metodológicos 

essa pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de teor descritivo em indústria de fumo 

localizada no município de Governador Mangabeira-BA adotando como critério de análise a 

abordagem qualitativa, ecomo instrumentos de coleta de dados serão utilizados os 

questionários aplicados aos jovens aprendizes e entrevista com o gestor da indústria. Espera-

se com essa pesquisa, apresentar as competências que os jovens aprendizes do curso auxiliar 

em processamento de fumo desenvolver na empresa durante a aprendizagem, descrever quais 

as probabilidades de contratação dos jovens após o término do contrato de aprendizagem, 

elencar quais as dificuldades vivenciadas pelos jovens durante a capacitação prática.  
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